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Rezumat 
 
Studiul prezintă o descriere generală privind punerea în aplicare a 
legislaţiei UE referitoare la drepturile pasagerilor care călătoresc pe calea 
aerului. 
Studiul începe cu o scurtă prezentare a cadrului juridic relevant și 
continuă cu un raport privind rezultatul unei consultări a organismelor 
naţionale de punere în aplicare și a asociaţiilor de consumatori din cadrul 
celor mai relevante state membre ale UE privind punerea în aplicare a 
Regulamentelor (CE) nr. 261/2004, (CE) nr. 2111/2005 și (CE) 
nr. 1107/2006 și a Directivei 90/314/CEE. 
Scopul studiului este de a identifica domeniul acţiunilor viitoare ale 
instituţiilor UE în vederea sporirii protecţiei drepturilor consumatorilor în 
aviaţia civilă.  

 

 
IP/B/TRAN/FWC/2006-156/LOT1/C1/SC2 Noiembrie 2010 
 
PE 438.621  RO 



 

Acest document a fost solicitat de Comisia pentru transport și turism din cadrul 
Parlamentului European. 
 
 
AUTORI 
 
PricewaterhouseCoopers Advisory SpA 
 
Dna Giorgia Aresu 
Dl Diego Artuso 
Dl Pietro Crovato 
 
 
ADMINISTRATOR RESPONSABIL 
 
Dl Piero Soave 
Serviciul de politici: Politici structurale şi de coeziune 
Parlamentul European 
E-mail poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
ASISTENT REDACTOR 
 
Dna Nora Revesz 
 
 
VERSIUNI LINGVISTICE 
 
Original: EN. 
Traducerile: DE, FR. 
 
 
DESPRE EDITOR 
 
Pentru a contacta Departamentul Politic sau pentru a vă abona la buletinul lunar al 
acestuia, vă rugăm să scrieţi la următoarea adresă: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Manuscris finalizat în luna noiembrie 2010. 
Bruxelles, © Parlamentul European, 2010. 
 
Acest document este disponibil pe Internet, la următoarea adresă: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
NOTĂ PRIVIND RESPONSABILITATEA 
 
Opiniile exprimate în acest document sunt responsabilitatea autorului şi nu reprezintă 
neapărat poziţia oficială a Parlamentului European. 
 
Reproducerea şi traducerea documentului pentru scopuri necomerciale sunt permise, cu 
condiţia ca sursa să fie menţionată şi editorul să fie anunţat în prealabil şi să primească o 
copie a materialului. 

http://www.europarl.europa.eu/studies


Drepturile consumatorilor în aviaţia civilă 
____________________________________________________________________________________________ 

 
SINTEZĂ 
 
Istoric 
În vederea asigurării unei protecţii adecvate a drepturilor consumatorilor în aviaţia civilă, 
instituţiile UE au adoptat un număr de iniţiative legislative menite să acopere o gamă largă 
de cazuri specifice. Actuala legislaţie a UE privind drepturile pasagerilor vizează asigurarea 
de asistenţă, despăgubiri și compensaţii în cazul perturbărilor zborurilor; în plus, 
promovează transparenţa și sprijină drepturile pasagerilor cu handicap și ale pasagerilor cu 
mobilitate redusă. 

Obiectivul studiului 
Studiul a investigat punerea în aplicare a legislaţiei UE privind drepturile consumatorilor în 
aviaţia civilă. Cercetarea a vizat în principal următoarele acte legislative ale UE: 

 Regulamentul (CE) nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune de compensare 
și de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau 
întârzierii prelungite a zborurilor; 

 Hotărâri recente ale Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene privind interpretarea 
Regulamentului (CE) nr. 261/2004; 

 Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 de stabilire a unei liste comunitare a 
transportatorilor aerieni care se supun unei interdicţii de exploatare pe teritoriul 
Comunităţii și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la 
identitatea transportatorului aerian efectiv; 

 Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale 
persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului; 

 Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii 
pentru călătorii, vacanţe și circuite; 

 Alte directive ale UE și convenţii internaţionale relevante.  
 

Documentul prezintă rezultatele cercetării documentare și rezultatele unei consultări a 
organismelor naţionale de punere în aplicare (ONPA) desemnate de cele 27 de state 
membre ale UE în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 261/2004. În urma prezentării 
unui proiect iniţial Parlamentului European (PE), a fost lansat un studiu, care vizează trei 
asociaţii de consumatori și un organism alternativ de soluţionare a litigiilor (ADR – 
Alternative Dispute Resolution) din cadrul câtorva dintre cele mai reprezentative state 
membre ale UE, privind traficul aerian. 
Studiul a fost elaborat în vederea investigării problemelor cel mai des întâlnite de ONPA-uri 
în procesul de aplicare a legislaţiei UE privind drepturile pasagerilor și a chestiunilor 
relevante prezentate de asociaţiile de consumatori și de organismul alternativ de 
soluţionare a litigiilor cu privire la aplicarea legislaţiei UE și la problemele semnalate de 
pasageri. Au fost colectate și evaluate atât informaţii cantitative, cât și considerente 
calitative, în vederea furnizării unei imagini generale a actualei situaţii a aplicării legislaţiei 
și în vederea analizării chestiunilor și a posibilelor îmbunătăţiri. Acest studiu a primit 
răspunsuri din partea ONPA-urilor din cadrul a 26 de state membre, din totalul de 27 de 
state contactate iniţial, din partea asociaţiilor de consumatori și din partea organismului 
alternativ de soluţionare a litigiilor. 
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Concluzii fundamentale ale studiului 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004 

Studiul a indicat faptul că, în medie, în perioada 2007-2009, ONPA-urilor au primit 27 de 
reclamaţii la un milion de pasageri; totuși, cifrele au variat în mod considerabil în cadrul 
statelor membre ale UE. În majoritatea statelor membre (în 19 din 27), ONPA-urile au 
înregistrat un număr de reclamaţii care se situează sub media europeană.  

Rata reclamaţiilor a crescut în general în perioada 2007-2009, excepţie făcând doar Italia și 
Suedia, state în care rata reclamaţiilor a scăzut în mod semnificativ. În câteva cazuri, 
creșterea înregistrată a fost mai mare de 100 %. 

Conform organismelor ONPA chestionate, cel mai întâlnit motiv pentru înaintarea unei 
reclamaţii este „anularea zborului”, urmat de „întârzieri prelungite”; reclamaţiile prezentate 
de pasageri organismelor ONPA pentru „refuzul la îmbarcare” sunt mult mai puţin întâlnite. 
De asemenea, asociaţiile de consumatori chestionate au semnalat faptul că întârzierile și 
anulările zborurilor reprezintă cel mai frecvent motiv de nemulţumire în rândul pasagerilor. 

Numai jumătate dintre organismele ONPA chestionate au aplicat sancţiuni companiilor 
aeriene, ceea ce în total reprezintă în medie mai puţin de 10 sancţiuni pe an. Excepţii 
considerabile se înregistrează în Italia (452 de sancţiuni în trei ani) și în Polonia (265 de 
sancţiuni în trei ani). 

Majoritatea organismelor ONPA au indicat faptul că, în general, companiile aeriene low-cost 
încalcă legislaţia mult mai frecvent decât companiile aeriene tradiţionale, în special când 
cursele sunt operate pe aeroporturi mici. Acest lucru este parţial confirmat și de asociaţia 
de consumatori spaniolă, conform căreia o mare parte a reclamaţiilor primite din partea 
pasagerilor s-au datorat abaterilor comise de companiile aeriene low-cost.  

Curtea de Justiţie a pronunţat o serie de hotărâri privind aplicarea Regulamentului (CE) 
nr. 261/2004, introducând noi principii referitoare la interpretarea regulamentului. Având în 
vedere opinia părţilor interesate privind hotărârile recente ale Curţii de Justiţie, în urma 
studiului au reieșit următoarele aspecte fundamentale: 

Cauza C-549/07 (Wallentin-Hermann împotriva Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA):  

 Aproximativ jumătate dintre ONPA-urile intervievate au salutat decizia Wallentin-
Hermann, deoarece aceasta a furnizat o interpretare clară a regulamentului; 

 Aproximativ jumătate dintre ONPA-uri au constatat că, în urma pronunţării hotărârii, 
volumul lor de muncă a crescut și s-au confruntat cu dificultăţi privind investigarea 
cauzelor tehnice ale perturbărilor zborurilor, pentru a stabili dacă declaraţiile 
companiilor aeriene privind existenţa unor circumstanţe excepţionale respectă 
criteriul stabilit de hotărârea pronunţată de Curtea de Justiţie;  

 Asociaţiile de consumatori au salutat în general hotărârea, deoarece o definiţie clară 
a „circumstanţelor excepţionale” le permite să apere mai bine drepturile pasagerilor 
în eventualitatea unor perturbări ale zborurilor. 

Cauza C-173/07 (Emirates Airlines–Direktion für Deutschland împotriva Diether Schenkel): 

 Marea majoritate a părţilor interesate chestionate nu s-au confruntat cu probleme 
semnificative privind interpretarea termenului „zbor”, iar modul de operare al ONPA 
nu a fost afectat de hotărârea Curţii de Justiţie.  
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Cauzele conexate C-402/07 (Sturgeon împotriva Condor Flugdienst GmbH) și C-432/07 
(Böck și alţii împotriva Air France SA): 

 Studiul a dezvăluit faptul că asociaţiile de consumatori și organismele ONPA au opinii 
diferite privind hotărârile Curţii de Justiţie pronunţate în cauzele C-402/07 și C-
432/07 Sturgeon împotriva Condor și Böck și alţii împotriva Air France; 

 Asociaţiile de consumatori chestionate se pronunţă în favoarea hotărârilor 
pronunţate de Curtea de Justiţie, care au scopul de a spori protecţia drepturilor 
pasagerilor și, în același timp, de a obliga companiile aeriene să ofere despăgubiri 
pentru costurile externe pe care le cauzează. Totuși, asociaţia franceză recunoaște 
că decizia Curţii a generat incoerenţă cu textul original al Regulamentului (CE) 
nr. 261/2004, iar două alte asociaţii și-au exprimat preocuparea cu privire la 
aplicarea eficientă a principiilor stabilite de hotărâri, susţinând că multe dintre 
companiile aeriene par să ignore noile hotărâri și încă refuză să ofere despăgubiri 
pentru zborurile întârziate;  

 Pe de altă parte, majoritatea ONPA-urilor nu sunt mulţumite de Hotărârile Sturgeon-
Böck. Majoritatea ONPA-urilor consideră că hotărârile nu au oferit soluţii cu privire la 
toate chestiunile care trebuiau rezolvate. În plus, volumul de muncă al ONPA-urilor 
a crescut și majoritatea dintre acestea și-au exprimat nemulţumirea cu privire la o 
lipsă de norme de aplicare a principiilor stabilite de hotărâri (de exemplu, în cazul 
pierderii legăturilor în urma întârzierii unui zbor); 

 O mare parte a ONPA-urilor se așteaptă ca o aplicare strictă de către ONPA-uri și 
instanţele civile a principiilor introduse de Hotărârile Sturgeon și Böck să aibă un 
impact negativ asupra situaţiei financiare a companiilor aeriene; în opinia generală, 
este posibil ca, în urma sancţiunilor sporite aplicate transportatorilor, tarifele pentru 
transportul aerian de pasageri să crească. Totuși, Federaţia Europeană a Pasagerilor 
(FEP) nu este de acord cu această opinie, subliniind beneficiile extinse pe plan 
economic rezultate în urma internalizării costurilor externe generate de întârzieri și 
de deserviciile companiilor aeriene. 

 

Marea majoritate a părţilor interesate chestionate și-au exprimat opinia cu privire la faptul 
că Regulamentul (CE) nr. 261/2004 ar trebui să fie supus unei revizuiri legislative, conform 
descrierii din următoarea secţiune dedicată recomandărilor și sugestiilor.  
Alte acte legislative internaţionale și ale UE 

Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 nu pare să pună probleme deosebite organismelor ONPA 
și asociaţiilor de consumatori: chiar dacă a existat un număr limitat de cazuri în care, în 
urma reclamaţiilor depuse de pasageri, a fost nevoie de intervenţia anumitor ONPA-uri. Un 
singur ONPA a raportat că a demarat un număr mic de proceduri disciplinare împotriva 
operatorilor. 
Un număr redus de ONPA-uri și-au exprimat opinia cu privire la faptul că Regulamentul 
(CE) nr. 1107/2006 ar trebui supus unei revizuiri în vederea verificării definiţiilor termenilor 
care se repetă, a armonizării nevoilor privind formarea în cadrul statelor membre și a 
revizuirii definiţiei privind jurisdicţia ONPA-urilor în vederea aplicării regulamentului. Nici 
asociaţiile de consumatori, nici organismul alternativ de soluţionare a litigiilor nu au furnizat 
nicio recomandare cu privire la posibile modificări în cadrul regulamentului. 
Marea majoritate a ONPA-urilor nu s-au confruntat cu probleme deosebite referitoare la 
conflicte între Directiva 90/314/CEE și Regulamentul (CE) nr. 261/2004, iar nicio 
organizaţie de consumatori nu a furnizat răspunsuri la problema specifică. S-a sugerat de 
către un număr mic de ONPA-uri că pasagerii ar putea fi derutaţi cu privire la organizaţiile 
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cărora ar trebui să se adreseze în eventualitatea anulării unui zbor (companiei aeriene, 
organizatorului călătoriei, ambelor entităţi etc.). 
Recomandări și sugestii 

Autorii consideră că trebuie adoptate imediat măsuri în vederea demarării unei revizuiri 
legislative a Regulamentului (CE) nr. 261/2004. Conform rezultatelor obţinute în urma 
consultării, se recomandă revizuirea regulamentului, în special cu privire la două aspecte 
fundamentale: 

 Definirea conceptelor relevante, care deseori sunt predispuse la interpretări 
contradictorii;  

 Revizuirea textului regulamentului pentru ca acesta să reflecte în mod explicit 
principiul privind tratamentul egal cu privire la întârzierile și anulările zborurilor 
consolidat de hotărârile recente pronunţate de Curtea de Justiţie.  

În urma studiului s-a constatat că un număr de concepte prevăzute de regulament nu sunt 
definite în mod clar. Acest fapt conduce deseori la interpretări diferite și generează 
incertitudine și posibile ambiguităţi în rândul părţilor interesate cu privire la aplicarea 
regulamentului. 

În plus, în urma Hotărârilor Sturgeon-Böck, un număr de ONPA-uri și-au exprimat uimirea 
cu privire la incompatibilitatea aparentă între formularea Regulamentului (CE) nr. 261/2004 
și decizia Curţii de Justiţie privind dreptul pasagerilor la despăgubiri în eventualitatea 
întârzierilor; diferite organisme ONPA sugerează modificarea textului regulamentului în 
vederea combaterii incertitudinilor cauzate de o asemenea discrepanţă. Totuși, trebuie să 
se ţină cont de faptul că, în cazul modificării regulamentului, jurisprudenţa formată din 
cauzele deferite Curţii de Justiţie nu ar mai fi de actualitate, oferind posibilitatea 
redeschiderii litigiilor în conformitate cu definiţiile și condiţiile prevăzute de noua legislaţie. 
Prin urmare, există posibilitatea ca revizuirea textului regulamentului să sporească, și nu să 
diminueze, nesiguranţa juridică. 

În contextul unei revizuiri legislative a Regulamentului (CE) nr. 261/2004, se recomandă 
examinarea temeinică a posibilităţii de revizuire a întregii legislaţii privind drepturile 
pasagerilor, care constă într-un număr de instrumente legislative dezvoltate într-o perioadă 
lungă de timp în vederea acoperirii unei game largi de teme. O astfel de analiză ar promova 
armonizarea tuturor aspectelor care par controversate în cadrul actualului cadru juridic și ar 
stabili principii compatibile și comune, eliminând posibilele incertitudini cu privire la 
principii, definiţii și responsabilităţi. Se recomandă efectuarea de cercetări suplimentare cu 
privire la crearea unui singur instrument legislativ care să cuprindă toate prevederile și 
principiile privind drepturile consumatorilor în aviaţia civilă, în vederea reducerii 
fragmentării percepute la momentul actual de către operatori sau de către organismele de 
punere în aplicare în diferitele domenii privind drepturile pasagerilor. Revizuirea legislaţiei 
ar trebui să determine o evaluare cuprinzătoare privind toate efectele posibile. Procesul de 
revizuire ar solicita implicarea tuturor celorlalte părţi interesate, luând astfel în considerare 
perspectivele tuturor părţilor interesate relevante și ale tuturor părţilor care ar putea fi 
afectate. În contextul evaluării privind impactul, costurile potenţiale ale companiilor aeriene 
și costurile de punere în aplicare trebuie evaluate până la cel mai mic detaliu comparativ cu 
cele mai mari beneficii economice rezultate în urma îmbunătăţirii legislaţiei.  

În plus, dat fiind faptul că procesul privind revizuirea legislaţiei ar dura o perioadă destul de 
lungă de timp, fapt care ar lăsa neabordate anumite chestiuni, se recomandă evaluarea 
unor măsuri complementare pe termen scurt în vederea îmbunătăţirii aplicării 
regulamentului. Acestea ar trebui să includă actualizarea și publicarea constantă a 
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documentelor informative (broșuri și postere) pe site-ul internet al UE.  

Acestea ar trebui actualizate pentru a include hotărârile recente ale Curţii de Justiţie, și, în 
special, Hotărârile Sturgeon-Böck, în vederea îmbunătăţirii gradului de informare a 
pasagerilor cu privire la drepturile acestora în cazul perturbărilor zborurilor. De fapt, aceste 
documente nu menţionează în prezent faptul că pasagerii pot fi despăgubiţi în cazul 
întârzierilor lungi. Prin urmare, la momentul actual, există o neconcordanţă a informaţiilor: 
pe de o parte, companiile aeriene au cunoștinţă de Hotărârile Sturgeon-Böck, iar, pe de altă 
parte, pasagerii nu sunt informaţi în mod corespunzător cu privire la acest lucru, prin 
intermediul unor documente informative puse la dispoziţia acestora de către UE. 

În plus, în vederea garantării faptului că informaţiile cu privire la drepturile pasagerilor sunt 
puse tot timpul la dispoziţia acestora din urmă, o posibilă revizuire a Regulamentului (CE) 
nr. 261/2004 ar putea include obligaţia companiilor aeriene de a furniza informaţii de bază 
privind drepturile pasagerilor prin imprimarea acestor informaţii fie pe versoul biletelor, fie 
pe o foaie adiţională oferită împreună cu biletele. 

În cele din urmă, se recomandă promovarea dezbaterilor și a cooperării între organismele 
ONPA, asociaţiile de consumatori și companiile aeriene în vederea dezvoltării și răspândirii 
celor mai bune practici privind aplicarea legislaţiei referitoare la drepturile pasagerilor. De 
asemenea, acest lucru ar fi util pentru ajungerea la un acord cu privire la aspectele 
controversate ale legislaţiei, în scopul adoptării unor abordări și interpretări similare în 
cadrul Uniunii.  


