
 

 

 

 

 

Meddelelse til flypassagerer 

Meddelelse om de relevante EU-regler om forbrugerbeskyttelse, markedsføring og 

databeskyttelse, der gælder for klageagenturers aktiviteter i forbindelse med forordning 

(EF) nr. 261/2004 om  

passagerrettigheder 

Formålet med denne meddelelse er at give flypassagererne baggrundsoplysninger om de EU-

regler, der gælder for klageagenturers aktiviteter i forbindelse med passagerrettigheder. 

I det følgende forstås der ved et klageagentur en virksomhed, der tilbyder offentligheden en 

forvaltningstjeneste, nemlig at påtage sig arbejdet med at indsende krav om kompensation i 

henhold til forordning (EF) nr. 261/20041 ("forordningen"). Advokater og jurister, der fungerer 

som klageagenturer, er også omfattet af denne meddelelse. 

Passagererne bør altid først forsøge at kontakte det transporterende luftfartsselskab, før de gør 

krav på kompensation ad andre kanaler. Der mindes om, at det ifølge forordningens artikel 16 

er de nationale håndhævelsesorganer, der i deres egenskab af offentlige myndigheder har 

ansvaret for den generelle overholdelse af forordningen. Der mindes ligeledes om, at 

alternative tvistbilæggelsesordninger2 (ATB) også kan bidrage til at nå en gensidigt 

tilfredsstillende løsning på tvister mellem passagerer og transporterende luftfartsselskaber på 

privat plan. Begge typer procedurer er fastsat i den gældende EU-lovgivning, og passagererne 

kan benytte dem til at sikre, at deres rettigheder respekteres, og at de modtager den 

kompensation, de er berettiget til. 

Som nævnt i punkt 7.1 i Kommissionens fortolkningsvejledning vedrørende forordning (EF) 

nr. 261/20043 har en passager ret til at beslutte, om han/hun vil repræsenteres af en anden 

person eller enhed. Kommissionen har imidlertid fået kendskab til en række påstande om 

klageagenturers ukorrekte praksis og kritisable adfærd.  

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om 

kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange 
forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT L 46 af 17.2.2004, 
s. 1). 

2 Passagerer med bopæl i EU kan forelægge deres kontraktlige tvister med et luftfartsselskab, der udfører 
flyvninger på EU's område, for en alternativ tvistbilæggelsesinstans, hvis luftfartsselskabet deltager i en 
sådan ATB-ordning. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ 
tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 
2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 63). 

3 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN: Fortolkningsvejledning vedrørende Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til 
luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om Rådets forordning 
(EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker som ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 889/2002 (2016/C 214/04) 15.6.2016. (http://eur-
lex.europa.eu/legal- content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0615%2801%29&from=EN) 
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I første omgang skal eventuelle overtrædelser af disse bestemmelser for hver enkelt sag 

vurderes af de kompetente nationale myndigheder under hensyntagen til alle relevante 

omstændigheder. Det er Kommissionens pligt at sørge for, at medlemsstaterne fører tilsyn med 

de berørte parters aktiviteter, også klageagenturers aktiviteter, for at kontrollere, om deres 

aktiviteter udøves i overensstemmelse med de gældende EU-regler om forbrugerbeskyttelse, 

markedsføring og databeskyttelse4. 

For at beskytte passagererne og hjælpe dem med at træffe en velfunderet beslutning om at gøre 

krav på kompensation efter reglerne i forordningen vil Kommissionen gerne i vedlagte notat 

oplyse om nogle af de vigtigste lovbestemte forpligtelser, der påhviler klageagenturer, og som 

passagererne bør være særlig opmærksomme på. 

Denne meddelelse berører ikke eventuelle andre forpligtelser, der påhviler klageagenturerne i 

henhold til national lovgivning. 

1 - Klageagenturer skal klart oplyse om udgangsprisen på deres tjenesteydelser, dvs. at 
de skal vise en pris på deres websted, som omfatter alle gældende gebyrer. 

Ifølge EU-lovgivningen om forbrugerbeskyttelse og markedsføring kan erhvervsdrivende frit 

fastsætte prisen på deres produkter, så længe de oplyser forbrugerne om de samlede 

omkostninger og om, hvordan disse er beregnet. 

Prisoplysningerne skal vises tydeligt, og kontraktens varighed og forbrugerens forpligtelser 

skal formidles tydeligt og på en fremtrædende måde og må ikke være vildledende. De 

erhvervsdrivende skal klart angive den samlede (eller endelige) pris (inklusive afgifter). 

Overtrædelse af disse bestemmelser kan betragtes som uredelig praksis i henhold til EU-

lovgivningen, hvis den pågældende praksis kan forventes at få gennemsnitsforbrugeren til at 

træffe en transaktionsbeslutning, som vedkommende ellers ikke ville have truffet. 

Er der tale om reklame virksomheder imellem, som f.eks. når klageagenturer gør reklame for 

                                                 
4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige 

handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis) (EUT L 149 af 11.6.2005, s. 
22). 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om 
ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om 
ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF (EUT L 304 af 

22.11.2011, s. 64). 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og 

sammenlignende reklame (kodificeret udgave) (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 21), Europa-Parlamentet og 

Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 

behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281 af 23.11.1995, s. 

31), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af 

personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (EFT L 201 af 

31.7.2002, s. 37) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om 

beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af 

sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).  
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deres tjenesteydelser over for virksomheder (passagerer, der flyver i erhvervsmæssigt øjemed), 

er enhver form for reklame, som på en hvilken som helst måde, også i den måde, den 

præsenteres på, kan vildlede de personer, den er rettet mod, og dermed forvride deres 

økonomiske adfærd eller skade konkurrenternes interesser, forbudt. 

2 - Klageagenturer skal kunne fremvise en klar fuldmagt. 

Som et generelt retsprincip har hver passager ret til at beslutte, om han/hun ønsker at lade sig 

repræsentere af en anden person eller enhed i retten eller under indledende civile tvister i 

overensstemmelse med den gældende nationale lovgivning. Klageagenturer skal på anmodning 

kunne fremvise en underskrevet fuldmagt sammen med en kopi af identitetskort eller pas (med 

henblik på kontrol af underskrift). 

3 - Klageagenturer må ikke benytte sig af vedvarende uønskede telemarketingsopkald. 

Hvad angår vedvarende uønskede henvendelser pr. telefon, kan en af de 31 sortlistede 

praksisser i henhold til direktivet om urimelig handelspraksis være relevante (nemlig former 

for handelspraksis, som uden først i hvert enkelt tilfælde at være vurderet i henhold til de 

øvrige bestemmelser i direktivet, under alle omstændigheder anses for urimelige). Der er 

særlig tale om nr. 26 på listen i bilag I til direktivet, som forbyder "vedholdende og uønskede 

henvendelser pr. telefon, telefax, e-mail eller andre fjernkommunikationsmedier, idet der dog 

gælder en undtagelse for henvendelser med henblik på at håndhæve en kontraktlig 

forpligtelse".  

Ifølge artikel 13 i e-databeskyttelsesdirektivet kræves der forudgående samtykke til at anvende 

opkaldsautomat, fax og e-mail til at sende direkte markedsføringsmeddelelser. Direkte 

markedsføringsmeddelelser via telefonopkald er heller ikke tilladt uden samtykke fra de 

pågældende abonnenter eller brugere eller til abonnenter eller brugere, der ikke ønsker at 

modtage disse meddelelser. Valget mellem disse muligheder fastlægges i den nationale 

lovgivning under hensyntagen til, at begge muligheder skal være gratis for abonnenten eller 

brugeren. 

4 - Videregivelse af personoplysninger. 

Billetudstedere, rejsearrangører, rejsebureauer (også onlinerejsebureauer) og enhver tredjepart, 

der har adgang til passageroplysninger uden at være part i transportkontrakten, må ikke 

videregiver personoplysninger til et klageagentur, medmindre det er tilladt ved lov, eller de 

udtrykkeligt har fået tilladelse dertil af den berørte passager. 

Billetudstedere, rejsearrangører, rejsebureauer (også onlinerejsebureauer) og enhver tredjepart, 

der behandler personoplysninger i EU skal overholde EU's databeskyttelsesregler. Dette 

betyder, at personoplysninger "indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål", og at 

"senere behandling heraf ikke må være uforenelig med disse formål". Personer eller 

organisationer, der indsamler og forvalter personoplysninger, skal beskytte dem mod misbrug 

og overholde fysiske personers rettigheder for så vidt angår deres personoplysninger som sikret 

ved EU-retten. 


