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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Având în vedere că, în special în legătură cu Regulamentul (CE) nr. 261/2004, Curtea 
Europeană de Justiție a primit și primește în continuare numeroase sesizări din cauza 
neclarităților juridice, revizuirea se impune de urgență. Ideea este de a asigura un echilibru 
între interesele pasagerilor și cele ale societăților aeriene. Obiectivul revizuirii ar trebui să fie 
însă și acela de a încuraja societățile aeriene să trateze problema îmbunătățirii serviciilor și a 
formulelor propuse. 

Pentru a realiza o simplificare în interesul consumatorilor europeni în calitatea lor de pasageri 
afectați, ar trebui efectuată nu doar o clarificare a diferitelor părți ale legii, ci și o simplificare 
a textului, făcându-l mai lizibil și mai ușor de înțeles. Raportorul pentru aviz propune, de 
aceea, pe cât posibil, să nu se facă trimiteri la alte directive sau regulamente, ci să se specifice 
totul în actualul regulament. Precizăm acest lucru pentru că, în afară de regulamentele aflate 
în curs de revizuire (CE) nr. 261/2004 și (CE) nr. 2027/97, trebuie avute în vedere și 
examinate alte cinci acte legislative. 
În interesul pasagerilor ar trebui ca în cazul tuturor regulamentelor amintite formularele să fie 
disponibile în toate limbile oficiale ale UE. Acest lucru ar trebui să fie valabil nu numai 
pentru formularele online, ci și pentru cele disponibile la aeroport.

Regulamentul (CE) nr. 261/2004:

Cereri de rambursare și plafoane:
Unul dintre aspectele esențiale ale Regulamentului (CE) nr. 261/2004 este întrebarea ce 
întârzieri dau dreptul la cereri de rambursare și cum trebuie clasificate acestea. Raportorul 
pentru aviz s-a ghidat în această privință după jurisprudența CEJ. În plus, el propune, pentru 
mai multă claritate, o împărțire în numai două categorii, luând ca etalon distanța de 3 500 km. 
În prima categorie de distanță de până la 3 500 km și pentru zborurile în interiorul UE sunt în 
mod explicit incluse și departamentele de peste mări ale unor țări ale UE. În acest caz ar 
trebui să existe posibilitatea unei despăgubiri maxime de 250 € pe zbor începând de la o 
întârziere de trei ore. În a doua categorie sunt cuprinse zborurile pe o distanță de peste 3 500 
km. În cazul acestora sunt prevăzute despăgubiri de până la maximum 600 € începând de la o 
întârziere de cinci ore.
Pentru a ține cont în mod corespunzător de situația așa numitelor companii aeriene „low 
cost”, ar trebui să existe și posibilitatea unei limitări a prețului biletului. Aici sunt trebuie să se 
ia în calcul prețul total al biletului, inclusiv dus-întors cu toate costurile suplimentare, 
îndeosebi costul bagajelor cuprinse în rezervare. Sumele respective de 250 € și 600 € ar trebui 
privite ca plafoane maxime. În acest mod, se evită pericolul disproporționalității. 

Cuantumul despăgubirii ar trebui să acopere toate pagubele suferite. Raportorul pentru aviz a 
procedat în plus la o clarificare a reglementării de la articolul 12 alineatul (1) al doilea 
paragraf, specificând imposibilitatea de a cupla cererea de despăgubire cu alte cereri de 
despăgubire. Necesitatea acestei clarificări reiese și din Cauza CEJ X ZR111 /12 pe aceeași 
temă.

Raportorul pentru aviz dorește în plus să limiteze timpul de așteptare în caz de întârziere pe 
pistă la maximum două ore și să instituie dreptul la redirecționare către destinația finală deja 
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după trei ore de așteptare. În același timp, raportorul pentru aviz prevede acordarea serviciilor 
de asistență menționate la articolele 8 și 9 înainte de scurgerea perioadelor de așteptare 
menționate. 
Raportorul pentru aviz consideră, de asemenea, că operatorii de transport aerian trebuie să 
asigure până la 3 nopți de cazare la o valoare de până la 150 € pe noapte în cazul întârzierilor 
și anulărilor care nu survin din vina sa. Suma propusă de Comisie pare să fie prea mică în 
anumite situații, mai ales atunci când există nevoia de a înnopta în apropierea aeroportului 
pentru a putea prinde un eventual zbor ulterior.  

Avizul propune în continuare, întemeindu-se pe articolul 12 din Directiva 2013/11 și 
urmărind asigurarea unor condiții uniforme, ca termenul de prescriere să fie în general de 2 
ani. El mai solicită în plus să se impună companiei aeriene obligația de a indica în mod 
explicit aceste termene.

Lista circumstanțelor extraordinare din anexa I
Avizul prevede o reordonare a circumstanțelor extraordinare recunoscute în mod legal, în 
funcție de importanța acestora. El limitează problemele tehnice dar lărgește în același timp 
lista în domeniul riscurilor la adresa securității. În plus, el prevede o diferențiere în cazul 
conflictelor de muncă, făcând diferența între operatorul de transport aerian efectiv și alți 
operatori de transport aerian, precum și furnizorii de servicii esențiale. Numai în cazul 
acestora din urmă se poate vorbi de circumstanțe excepționale. 

Posibilități de depunere a reclamațiilor
Din numeroase relatări din partea pasagerilor reiese faptul că cererile și reclamațiile 
pasagerilor nu sunt tratate în mod corespunzător. De multe ori companiile aeriene încearcă 
întâi să respingă reclamațiile, invocând uneori motive neîntemeiate. În aceste cazuri ar trebui 
să se aplice sancțiuni. 
Pentru a facilita aplicarea acestora, ar trebui în plus să se introducă dreptul legal la informații 
complete privind motivele întârzierii, anulării sau modificării planului de zbor. În caz contrar, 
nu se poate atinge obiectivul unei mai bune implementări a drepturilor pasagerilor. 

Regulamentul (CE) nr. 2027/97:

Cum este vorba de un Regulament al UE, unitatea de măsură ar trebui să fie euro. De aceea, 
avizul propune eliminarea drepturilor speciale de tragere (DST) ca unitate de măsură, pentru a 
face textul mai inteligibil. În locul acestora au fost specificate sume rotunjite, pe baza valorii 
actuale în euro a sumelor exprimate în DST. 
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AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru transport 
și turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Regulamentul (CE) nr. 261/2004 se 
aplică, de asemenea, pasagerilor care au 
rezervat un zbor ca parte a unui pachet de 
călătorie. Cu toate acestea, trebuie să se 
precizeze că pasagerii nu pot cumula 
drepturile corespunzătoare atât în temeiul 
prezentului regulament, cât și al Directivei 
Consiliului 90/314/CEE a Consiliului din 
13 iunie 1990 privind pachetele de servicii 
pentru călătorii, vacanțe și circuite. 
Pasagerii ar trebui să aibă posibilitatea de a 
alege în temeiul cărui text de lege depun 
cererile, dar nu ar trebui să aibă dreptul de 
a cumula compensații pentru aceeași 
problemă în temeiul ambelor texte 
legislative. Pasagerii nu ar trebui să fie 
preocupați de modul în care transportatorii 
aerieni și agențiile de voiaj își repartizează 
între ele aceste cereri.

(6) Regulamentul (CE) nr. 261/2004 se 
aplică, de asemenea, pasagerilor care au 
rezervat un zbor ca parte a unui pachet de 
călătorie. Cu toate acestea, trebuie să se 
precizeze că pasagerii nu pot cumula 
drepturile corespunzătoare atât în temeiul 
prezentului regulament, cât și al Directivei 
Consiliului 90/314/CEE a Consiliului din 
13 iunie 1990 privind pachetele de servicii 
pentru călătorii, vacanțe și circuite, chiar 
dacă în principiu sunt îndreptățiți să 
pretindă aceste drepturi, fie separat, fie 
concomitent. Pasagerii ar trebui să aibă 
posibilitatea de a alege în temeiul cărui text 
de lege depun cererile, dar nu ar trebui să 
aibă dreptul de a cumula compensații 
pentru aceeași problemă în temeiul 
ambelor texte legislative. Pasagerii nu ar 
trebui să fie preocupați de modul în care 
transportatorii aerieni și agențiile de voiaj 
își repartizează între ele aceste cereri.

Or. de

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a îmbunătăți nivelurile de 
protecție, pasagerilor nu ar trebui să li se 
refuze îmbarcarea pe segmentul întors al 
unui bilet dus-întors pe motiv că 
segmentul dus nu a fost utilizat.

eliminat

Or. de

Justificare

În principiu, acest lucru nu ar trebui să fie posibil și de aceea este menționat într-un articol. 
Aici toate zborurile sunt tratate la fel, indiferent dacă sunt dus sau întors, sau dacă au fost 
efectuate. Așa că nu este nevoie de o clarificare explicită.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Ar trebui clarificat faptul că, dacă un 
pasager nu dorește să efectueze o parte a 
călătoriei, poate să anunțe compania 
aeriană deja înainte de data planificată a 
plecării și nu doar ulterior pentru a face 
dovada taxelor achitate.

Or. de

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) În cazul în care un pasager hotărăște 
printr-un acord să călătorească la o dată 
ulterioară, trebuie să i se restituie integral 
costurile aferente zborului dus-întors 
anulat. Printre acestea se numără 
costurile pentru mijloacele de transport, 
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taxi, taxele de parcare în parcarea 
aeroportului.

Or. de

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Regulamentul (CE) nr. 261/2004 ar 
trebui să includă în mod explicit dreptul la 
despăgubiri pentru pasagerii care suferă 
întârzieri prelungite, în conformitate cu 
hotărârea Curții Europene de Justiție în 
cauzele conexate C-402/07 și C-432/07 
(Sturgeon). În același timp, pragurile care 
dau dreptul la despăgubiri trebuie mărite 
pentru a se ține cont de impactul financiar 
asupra sectorului și a se evita creșterea în 
consecință a frecvenței anulărilor. Pentru a 
se asigura că cetățenii care călătoresc în 
UE beneficiază de condiții omogene de 
despăgubire, pragul ar trebui să fie aceeași 
pentru toate călătoriile în interiorul 
Uniunii, însă trebuie să depindă de distanța 
de parcurs pentru călătoriile înspre și 
dinspre țări terțe pentru a ține seama de 
dificultățile operaționale întâmpinate de 
transportatorii aerieni în tratarea cazurilor 
de întârziere la aeroporturi îndepărtate.

(11) Regulamentul (CE) nr. 261/2004 ar 
trebui să includă în mod explicit dreptul la 
despăgubiri pentru pasagerii care suferă 
întârzieri prelungite, în conformitate cu 
hotărârea Curții Europene de Justiție în 
cauzele conexate C-402/07 și C-432/07 
(Sturgeon). Pentru a se ține cont de 
impactul financiar asupra sectorului și a se 
evita creșterea în consecință a frecvenței 
anulărilor, dreptul constă într-o 
despăgubire de 600 € pentru zboruri pe 
distanțe de peste 3 500 km. Pentru a se 
asigura că cetățenii care călătoresc în UE 
beneficiază de condiții omogene de 
despăgubire, pragul ar trebui să fie aceeași 
pentru toate călătoriile în interiorul 
Uniunii, însă trebuie să depindă de distanța 
de parcurs pentru călătoriile înspre și 
dinspre țări terțe pentru a ține seama de 
dificultățile operaționale întâmpinate de 
transportatorii aerieni în tratarea cazurilor 
de întârziere la aeroporturi îndepărtate.

Or. de

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru a lua considerare și 
consecințele asupra companiilor aeriene 
low-cost, despăgubirile care pot fi pretinse 
se ridică la valoarea totală plătită a 
biletului, fără a depăși însă sumele 
menționate în prezentul regulament. 
Prețul total al biletului trebuie să 
cuprindă costul călătoriei dus-întors, 
inclusiv toate costurile adiacente, de 
exemplu, pentru bagaje.

Or. de

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Implementarea anumitor drepturi ale 
pasagerilor, în special dreptul la cazare, s-
a dovedit a fi disproporționată față de 
veniturile transportatorilor aerieni pentru 
anumite operațiuni de dimensiuni 
limitate. Zborurile efectuate de aeronave 
de mici dimensiuni pe distanțe scurte ar 
trebui, prin urmare, să fie exceptate de la 
obligația de plată a cazării, dar 
transportatorul ar trebui să ajute 
pasagerii să își găsească aceste locuri de 
cazare.

eliminat

Or. de

Justificare

În articolul respectiv este vorba nu doar despre aeronave mai mici, ci și de distanțe mai mici 
de 250 km. Atunci când un pasager „eșuează” în toiul nopții într-un aeroport fără 
posibilitatea de a continua călătoria imediat sau de a fi redirecționat, trebuie să i se asigure 
cazare. Nu este vina consumatorului că aeronava este mică.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru persoanele cu handicap, 
persoanele cu mobilitate redusă și a alte 
persoane cu nevoi speciale, cum ar fi copiii 
neînsoțiți, femeile însărcinate și persoanele 
care au nevoie de îngrijiri medicale 
specifice, găsirea unei cazări se poate 
dovedi mai dificilă atunci când se produc 
perturbări ale zborurilor. Prin urmare, 
limitările dreptului la cazare în cazul unor 
circumstanțe extraordinare sau în cazul 
operațiunilor regionale nu ar trebui să se 
aplice acestor categorii de pasageri.

(18) Pentru persoanele cu handicap, 
persoanele cu mobilitate redusă și a alte 
persoane cu nevoi speciale, cum ar fi copiii 
neînsoțiți, femeile însărcinate și persoanele 
care au nevoie de îngrijiri medicale 
specifice, găsirea unei cazări se poate 
dovedi mai dificilă atunci când se produc 
perturbări ale zborurilor. Prin urmare, 
limitările dreptului la cazare în cazul unor 
circumstanțe extraordinare sau în cazul 
operațiunilor regionale nu ar trebui în 
principiu să se aplice acestor categorii de 
pasageri.

Or. de

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pasagerii ar trebui să fie corect 
informați nu numai cu privire atât la 
drepturile lor în cazuri de perturbare a 
zborului, ci și la cauza în sine a 
perturbării, de îndată ce informațiile sunt 
disponibile. Aceste informații ar trebui să 
fie de asemenea furnizate și atunci când 
pasagerii au achiziționat biletul de la un 
intermediar stabilit în Uniune.

(20) Pasagerii ar trebui să fie corect 
informați nu numai cu privire atât la 
drepturile lor în cazuri de întârziere, 
anulare, perturbare sau modificare a 
zborului, ci și la cauzele acestora, de 
îndată ce informațiile sunt disponibile.
Dreptul la informare ar trebui garantat 
prin lege, și să fie prevăzute sancțiuni în 
caz de nerespectare. Acest drept este 
valabil și atunci când pasagerii au 
achiziționat biletul de la un intermediar 
stabilit în Uniune.

Or. de
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura o mai bună 
aplicare a drepturilor pasagerilor, rolul 
organismelor naționale de aplicare ar trebui 
definit cu mai multă precizie și diferențiat 
în mod clar de tratarea reclamațiilor 
pasagerilor individuali.

(21) Pentru a se asigura o mai bună 
aplicare a drepturilor pasagerilor, rolul 
organismelor naționale de aplicare ar trebui 
definit cu mai multă precizie și diferențiat 
în mod clar de tratarea reclamațiilor 
pasagerilor individuali. În plus, ar trebui 
să se clarifice faptul că, în interesul 
consumatorilor europeni, perioada 
maximă de procesare de 90 de zile nu 
poate fi depășită.

Or. de

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pasagerii ar trebui să fie informați 
corespunzător cu privire la procedurile 
relevante pentru depunerea cererilor și 
reclamațiilor la transportatorii aerieni și ar 
trebui să primească un răspuns într-o 
perioadă de timp rezonabilă. Pasagerii ar 
trebui să aibă la dispoziție și mijloace 
extrajudiciare de soluționare a plângerilor 
referitoare la transportatorii aerieni. Cu 
toate acestea, deoarece dreptul la o cale de 
atac eficientă în fața unei instanțe 
judecătorești este un drept fundamental 
recunoscut în articolul 47 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, aceste căi nu ar trebui să 
împiedice și nici să îngreuneze accesul 
pasagerilor la instanțele judecătorești.

(22) Pasagerii ar trebui să fie informați 
corespunzător cu privire la procedurile 
relevante pentru depunerea cererilor și 
reclamațiilor la transportatorii aerieni și în 
legătură cu termenele aferente acestora, 
în special cele prevăzute la articolul 16a 
alineatul (2). Ei ar trebui să primească un 
răspuns în termen de două luni de la 
depunerea cererii sau a plângerii.
Pasagerii ar trebui să aibă la dispoziție și 
mijloace extrajudiciare de soluționare a 
plângerilor referitoare la transportatorii 
aerieni. Cu toate acestea, deoarece dreptul 
la o cale de atac eficientă în fața unei 
instanțe judecătorești este un drept 
fundamental recunoscut în articolul 47 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, aceste căi nu ar trebui să 
împiedice și nici să îngreuneze accesul 
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pasagerilor la instanțele judecătorești.
Pentru o procesare rapidă și 
necostisitoare a reclamațiilor pe cale 
extrajudiciară și în instanță ar trebui să se 
recomande recurgerea la procedurile 
online sau alternative de soluționare a 
litigiilor, precum și la procedura 
europeană cu privire la cererile de 
despăgubire cu valoare redusă.

Or. de

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Toate companiile aeriene trebuie să 
adere la sisteme de soluționare a litigiilor 
în sensul directivei 2013/11/UE privind 
soluționarea alternativă a litigiilor.

Or. de

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 22 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22b) Pentru asigurarea unor condiții 
uniforme plângerile sau cererile în sensul 
prezentului regulament ar trebui să se 
prescrie în termen de 2 ani de la nașterea 
dreptului, adică de la ziua zborului 
conform rezervării.

Or. de
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Având în vedere termenele scurte de 
depunere a reclamațiilor pentru bagajele 
pierdute, deteriorate sau întârziate, 
transportatorii aerieni ar trebui să ofere 
pasagerilor posibilitatea de a depune o 
reclamație prin furnizarea unui formular de 
reclamație la aeroport. Acest formular ar 
putea în egală măsură să ia forma 
raportului PIR - Property Irregularity 
Report.

(31) Având în vedere termenele scurte de 
depunere a reclamațiilor pentru bagajele 
pierdute, deteriorate sau întârziate, 
transportatorii aerieni ar trebui să ofere 
pasagerilor posibilitatea de a depune o 
reclamație prin furnizarea unui formular de 
reclamație în toate limbile oficiale ale UE 
la aeroport. Acest formular ar putea în 
egală măsură să ia forma raportului PIR -
Property Irregularity Report.

Or. de

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Este necesar ca limitele pecuniare 
exprimate în Regulamentul (CE) nr. 
2027/97 să fie modificate pentru a se ține 
cont de evoluțiile economice, în linie cu 
revizuirea efectuată de Organizația 
Aviației Civile Internaționale (OACI) în 
2009, în temeiul articolului 24 alineatul 
(2) din Convenția de la Montreal.

(33) Este necesar ca limitele pecuniare 
exprimate în Regulamentul (CE) nr. 
2027/97 să fie modificate prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare pentru a 
se ține cont de evoluțiile economice

Or. de

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

„organizator” înseamnă o persoană în 
sensul articolului 2 alineatul (2) din 
Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 
13 iunie 1990 privind pachetele de servicii 
pentru călătorii, vacanțe și circuite;

„organizator” înseamnă persoana care 
organizează în mod curent călătorii, 
vacanțe și circuite, și le vinde direct sau 
printr-un intermediar.

Or. de

Justificare

Pentru o mai bună înțelegere și a ușura sarcina consumatorilor, este mai bine să se renunțe 
la trimiterile de orice fel și definițiile corespunzătoare să fie formulate în mod explicit în 
prezentul regulament.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 2 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „înregistrarea unui pasager” 
înseamnă înregistrarea pentru un zbor fie 
prin intermediul companiei aeriene, 
printr-o societate de înregistrare sau prin 
efectuarea înregistrării online;

Or. de

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 2 – punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 „persoane cu mobilitate redusă” înseamnă 
persoanele definite la articolul 2 litera (a) 
din Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 
privind drepturile persoanelor cu 
handicap și ale persoanelor cu mobilitate 
redusă pe durata călătoriei aeriene.

„persoană cu handicap” sau „persoană cu 
mobilitate redusă” înseamnă orice 
persoană a cărei mobilitate, atunci când 
folosește mijloacele de transport, este 
redusă din cauza unei invalidități fizice 
(senzoriale sau locomotorii, permanente 
sau temporare), a unei dizabilități sau 
deficiențe intelectuale, din cauză de orice 
alt tip de dizabilitate sau din cauza vârstei 
și a cărei situație necesită o atenție 
specială și adaptarea serviciilor puse la 
dispoziția tuturor călătorilor la nevoile 
sale;

Or. de

Justificare

Pentru o mai bună înțelegere și a ușura sarcina consumatorilor, este mai bine să se renunțe 
la trimiterile de orice fel și definițiile corespunzătoare să fie formulate în mod explicit în 
prezentul regulament.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera e
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 2 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) circumstanțe extraordinare» înseamnă 
circumstanțe care, prin natura sau originea 
lor, nu sunt inerente exercitării normale a 
activității transportatorului aerian în cauză 
și depășesc controlul său efectiv. În sensul 
prezentului regulament, circumstanțele 
extraordinare includ circumstanțele 
prevăzute în anexă;

(m) circumstanțe extraordinare» înseamnă 
circumstanțe care, prin natura sau originea 
lor, nu sunt inerente exercitării obișnuite a 
activității transportatorului aerian în cauză 
și depășesc controlul său efectiv. În sensul 
prezentului regulament, circumstanțele 
extraordinare includ, printre altele,
circumstanțele prevăzute în anexă;

Or. de
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să aibă o rezervare confirmată pentru
zborul respectiv și, cu excepția cazului 
anulării menționate la articolul 5 și a 
cazului schimbării orarului menționat la 
articolul 6, să se prezinte personal la 
îmbarcare,

(a) să aibă o rezervare confirmată pentru 
zborul respectiv și, cu excepția cazului
anulării menționate la articolul 5 și a 
cazului schimbării orarului menționat la 
articolul 6,

Or. de

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

în condițiile prevăzute și la ora indicată în 
prealabil și în scris (inclusiv prin mijloace 
electronice) de către transportatorul aerian, 
organizator sau un agent de voiaj autorizat,

să facă dovada înregistrării prin 
prezentarea tichetului în condițiile 
prevăzute și la ora indicată în prealabil și în 
scris (inclusiv prin mijloace electronice) de 
către transportatorul aerian, organizator sau 
un agent de voiaj autorizat,

Or. de

Justificare

Nu este clar ce se înțelege prin înregistrare. O dată cu modificarea și cu noua definiție 
propusă pentru „înregistrare” trebuie să reiasă clar că nu este vorba de îmbarcare 
(„boarding”).

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
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Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

nu mai târziu de 45 de minute înainte de 
ora de plecare prevăzută; sau

să facă dovada înregistrării prin 
prezentarea tichetului nu mai târziu de 45 
de minute înainte de ora de plecare 
prevăzută;

Or. de

Justificare

Nu este clar ce se înțelege prin înregistrare. O dată cu modificarea și cu noua definiție 
propusă pentru „înregistrare” trebuie să reiasă clar că nu este vorba de îmbarcare 
(„boarding”).

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentul regulament se aplică, de 
asemenea, pasagerilor transportați în 
conformitate cu contractele de pachete de 
servicii de călătorie, însă nu aduce atingere 
drepturilor ce revin pasagerilor în temeiul 
Directivei 90/314/CEE. Pasagerul are 
dreptul să formuleze cereri de daune în 
temeiul prezentului regulament și în 
temeiul Directivei 90/314/CEE, dar nu 
poate, în ceea ce privește aceleași fapte, să 
cumuleze drepturi în temeiul ambelor acte 
legislative în cazul în care drepturile apără 
același interes sau au același obiectiv. 
Prezentul regulament nu se aplică în 
cazurile în care un pachet de servicii 
turistice este anulat sau amânat din alte 
motive decât anularea sau întârzierea 
zborului.

(6) Prezentul regulament se aplică, de 
asemenea, pasagerilor transportați în 
conformitate cu contractele de pachete de 
servicii de călătorie, însă nu aduce atingere 
drepturilor ce revin pasagerilor în temeiul 
Directivei 90/314/CEE. Pasagerul are 
dreptul să formuleze cereri de daune în 
temeiul prezentului regulament și în 
temeiul Directivei 90/314/CEE separat sau 
simultan, dar nu poate, în ceea ce privește 
aceleași fapte, să cumuleze drepturi în 
temeiul ambelor acte legislative în cazul în 
care drepturile apără același interes sau au 
același obiectiv. Prezentul regulament nu 
se aplică în cazurile în care un pachet de 
servicii turistice este anulat sau amânat din 
alte motive decât anularea sau întârzierea 
zborului.

Or. de
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dacă pasagerilor li se refuză 
îmbarcarea împotriva voinței lor, 
operatorul de transport aerian le acordă 
imediat compensații în conformitate cu 
articolul 7 și le oferă asistență în 
conformitate cu articolul 8. Dacă 
pasagerul optează pentru redirecționarea în 
cel mai scurt timp posibil în conformitate 
cu articolul 8 alineatul (1) litera (b) și dacă 
ora de plecare depășește cu cel puțin două 
ore ora de plecare inițială, operatorul de 
transport aerian asistă pasagerul în 
conformitate cu articolul 9.

(3) Dacă pasagerilor li se refuză 
îmbarcarea împotriva voinței lor pentru 
segmentul dus sau întors al zborului, 
operatorul de transport aerian le acordă cât 
mai curând posibil compensații în 
conformitate cu articolul 7 și le oferă 
asistență în conformitate cu articolul 8. 
Dacă acești pasageri optează pentru 
redirecționarea în cel mai scurt timp posibil 
în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) 
litera (b), operatorul de transport aerian le 
acordă asistență în conformitate cu 
articolul 9.

Or. de

Justificare

Nu ar trebui să conteze dacă pasagerul a efectuat sau nu zborul-dus. Pe lângă aceasta, nu 
este normal ca unui pasager să i se ofere ceva de băut abia după 2 ore de întârziere.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alineatele (1), (2) și (3) se aplică, de 
asemenea, biletelor retur cu care 
pasagerului i se refuză îmbarcarea pe 
segmentul retur pe motiv că acesta nu s-a 
îmbarcat pe segmentul tur sau nu a plătit 
un cost suplimentar în acest scop.

eliminat
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Or. de

Justificare

Unui pasager nu i se poate refuze zborul de întoarcere pe motiv că nu a efectuat zborul-dus.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă pasagerul sau un intermediar care 
acționează în numele unui pasager 
raportează o greșeală de ortografiere a 
numelui unuia sau mai multor pasageri 
incluși în același contract de transport, care 
poate conduce la refuzul la îmbarcare, 
transportatorul aerian trebuie să corecteze 
această greșeală cu cel puțin 48 de ore 
înainte de plecare, fără niciun cost 
suplimentar pentru pasageri sau 
intermediar, cu excepția cazului în care 
acesta este împiedicat să acționeze în acest 
sens prin legislația națională sau 
internațională.

(5) Dacă pasagerul sau un intermediar care 
acționează în numele unui pasager 
raportează o greșeală de ortografiere a 
numelui sau a titlului unuia sau mai multor 
pasageri incluși în același contract de 
transport, care poate conduce la refuzul la 
îmbarcare, transportatorul aerian trebuie să 
corecteze această greșeală cu cel puțin 48 
de ore înainte de plecare, fără niciun cost 
suplimentar pentru pasageri sau 
intermediar, cu excepția cazului în care 
acesta este împiedicat să acționeze în acest 
sens prin legislația națională sau 
internațională.

Or. de

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să i se ofere de către operatorul de 
transport aerian în caz de redirecționare 
atunci când ora de plecare preconizată a 
zborului depășește cu cel puțin 2 ore ora 
de plecare planificată a zborului anulat,

(a) să i se ofere de către operatorul de 
transport aerian în caz de redirecționare 
deservirea prevăzută la articolul 9 și
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deservirea prevăzută la articolul 9 și

Or. de

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În aeroporturile cu trafic anual de 
minimum trei milioane de pasageri timp de 
cel puțin trei ani consecutivi, organismul 
de gestionare a aeroportului se asigură că 
operațiunile aeroportului și ale 
utilizatorilor aeroportului, în special 
transportatorii aerieni și furnizorii de 
servicii de handling la sol, sunt coordonate 
prin intermediul unui plan alternativ 
corespunzător în cazul unor eventuale 
anulări multiple și/sau întârzieri ale 
zborurilor de natură să blocheze un număr 
considerabil de călători în aeroport, 
inclusiv în cazurile de insolvență a 
companiilor aeriene sau de revocare a 
licenței de operare. Planul alternativ 
trebuie să fie conceput pentru a asigura 
informarea și asistarea corespunzătoare a 
pasagerilor blocați. Organismul de 
gestionare a aeroportului trebuie să 
comunice planul alternativ, cu modificările 
ulterioare, organismului național de 
aplicare desemnat în conformitate cu 
articolul 16. În cazul aeroporturilor care au 
un trafic anual mai mic decât valoarea 
prevăzută mai sus, organismul de 
gestionare a aeroportului trebuie să depună 
toate eforturile rezonabile în astfel de 
situații pentru a coordona utilizatorii 
aeroportului și pentru a asista și informa 
pasagerii blocați.

(5) În aeroporturile UE cu trafic anual de 
minimum trei milioane de pasageri timp de 
cel puțin trei ani consecutivi, organismul 
de gestionare a aeroportului se asigură că 
operațiunile aeroportului și ale 
utilizatorilor aeroportului, în special 
transportatorii aerieni și furnizorii de 
servicii de handling la sol, sunt coordonate 
prin intermediul unui plan alternativ 
corespunzător în cazul unor eventuale 
anulări multiple și/sau întârzieri ale 
zborurilor de natură să blocheze un număr 
considerabil de călători în aeroport, 
inclusiv în cazurile de insolvență a 
companiilor aeriene sau de revocare a 
licenței de operare. Planul alternativ 
trebuie să fie conceput pentru a asigura 
informarea și asistarea corespunzătoare a 
pasagerilor blocați. Organismul de 
gestionare a aeroportului trebuie să 
comunice planul alternativ, cu modificările 
ulterioare, organismului național de 
aplicare desemnat în conformitate cu 
articolul 16. În cazul aeroporturilor care au 
un trafic anual mai mic decât valoarea 
prevăzută mai sus, organismul de 
gestionare a aeroportului trebuie să depună 
toate eforturile rezonabile în astfel de 
situații pentru a coordona utilizatorii 
aeroportului și pentru a asista și informa 
pasagerii blocați.

Or. de
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) dacă întârzierea este de cel puțin două 
ore, asistența specificată la articolul 9 
alineatul (1) litera (a) și la articolul 9 
alineatul (2); și

(i) asistența specificată la articolul 9 
alineatul (1) litera (a) și la articolul 9 
alineatul (2);

Or. de

Justificare

Nu este normal ca un pasager să trebuiască să aștepte două ore până când să poată primi un 
pahar cu apă.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) dacă întârzierea este de cel puțin cinci 
ore și include una sau mai multe nopți, 
asistența specificată la articolul 9 alineatul
(1) litera (b) și la articolul 9 alineatul (1) 
litera (c); și

(ii) dacă întârzierea este de cel puțin trei 
ore, asistența specificată la articolul 8
alineatul (1).

Or. de

Justificare

Trebuie inversată ordinea punctelor ii și iii.
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dacă întârzierea este de cel puțin cinci
ore, asistența specificată la articolul 8
alineatul (1) litera (a).

(iii) dacă întârzierea este de cel puțin trei
ore și include una sau mai multe nopți,
asistența specificată la articolul 9 alineatul
(1) litera (b) și la articolul 9 alineatul (1) 
litera (c); și

Or. de

Justificare

Trebuie inversată ordinea punctelor ii și iii.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cu o întârziere de cel puțin cinci ore 
față de ora programată de sosire pentru 
toate călătoriile în interiorul UE și pentru 
călătoriile înspre/dinspre țări terțe de 3 500 
kilometri sau mai puțin;

(a) cu o întârziere de cel puțin trei ore față 
de ora programată de sosire pentru toate 
călătoriile în interiorul UE, inclusiv 
teritoriile de peste mări ale statelor 
membre, și pentru călătoriile înspre/dinspre 
țări terțe de 3 500 kilometri sau mai puțin;

Or. de

Justificare

Durata maximă ar trebui să se bazeze pe jurisprudența actuală. Oricum această 
reglementare ar trebui să fie valabilă și pentru teritoriile de peste mări care țin de UE.
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Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cu o întârziere de cel puțin nouă ore 
față de ora programată de sosire pentru 
călătoriile înspre/dinspre țări terțe, pe 
distanțe între 3 500 și 6 000 de kilometri;

(b) cu o întârziere de cel puțin cinci ore 
față de ora programată de sosire pentru 
călătoriile înspre/dinspre țări terțe pe 
distanțe de 3 500 de kilometri.

Or. de

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cu o întârziere de cel puțin 
douăsprezece ore față de ora programată 
de sosire pentru călătoriile înspre/dinspre 
țări terțe pe distanțe mai mari de 6 000 de 
kilometri.

eliminat

Or. de

Justificare

Ar trebui să existe cel mult două categorii diferite.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatul (2) se aplică, de asemenea, în 
cazul în care operatorul de transport aerian 
modifică orarele de plecare și de sosire, 
provocând o întârziere față de ora de sosire 
din programul inițial, cu excepția cazului în 
care pasagerul a fost informat cu privire la 
respectivele modificări cu mai mult de 
cincisprezece zile în avans față de ora 
programată de plecare.

(3) Alineatul (2) se aplică, de asemenea, în 
cazul în care operatorul de transport aerian 
modifică orarele de plecare și de sosire, 
provocând o întârziere sau o devansare
față de ora de sosire din programul inițial, 
cu excepția cazului în care pasagerul a fost 
informat cu privire la respectivele 
modificări cu mai mult de cincisprezece 
zile în avans față de ora programată de 
plecare.

Or. de

Justificare

Și devansarea unui zbor este importantă, deoarece, dacă nu este comunicată la timp, zborul 
poate fi ratat. 

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorul de transport aerian nu este 
obligat să plătească compensații în 
conformitate cu articolul 7 dacă se poate 
dovedi că întârzierea sau schimbarea de 
program este cauzată de circumstanțe 
extraordinare și că întârzierea sau 
schimbarea de program nu ar fi putut fi 
evitate chiar dacă ar fi fost luate toate 
măsurile rezonabile. Astfel de circumstanțe 
extraordinare pot fi invocate numai în 
măsura în care acestea afectează zborul 
respectiv sau a zborul precedent operat de 
aceeași aeronavă.

(4) Operatorul de transport aerian nu este 
obligat să plătească compensații în 
conformitate cu articolul 7 dacă se poate 
dovedi scris că întârzierea sau schimbarea 
de program este cauzată de circumstanțe 
extraordinare și că întârzierea sau 
schimbarea de program nu ar fi putut fi 
evitate chiar dacă ar fi fost luate toate 
măsurile rezonabile. Astfel de circumstanțe 
extraordinare pot fi invocate numai în 
măsura în care acestea afectează zborul 
respectiv sau a zborul precedent operat de 
aceeași aeronavă. Pasagerii au dreptul la 
informații suficiente privind aceste 
circumstanțe extraordinare, în caz contrar 
aplicându-se sancțiuni.
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Or. de

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Sub rezerva constrângerilor de 
siguranță, în cazul în care o întârziere pe 
pistă depășește o oră, operatorul de 
transport aerian furnizează gratuit accesul 
la instalații sanitare și la apă potabilă, 
asigură un nivel adecvat de încălzire sau 
răcire în cabina pasagerilor și se asigură că, 
în caz de nevoie, se pot asigura îngrijiri 
medicale. În cazul în care o întârziere pe 
pistă atinge un maxim de cinci ore, 
aeronavele vor reveni la poarta de 
îmbarcare sau la un alt punct de debarcare 
unde pasagerilor li se permite să debarce și 
să beneficieze de aceeași asistență 
menționată la alineatul (1), cu excepția 
cazului în care există motive de securitate 
sau de siguranță care împiedică aeronava 
să își părăsească poziția de pe pistă.

(5) Sub rezerva constrângerilor de 
siguranță, în cazul în care o întârziere pe 
pistă depășește o oră, operatorul de 
transport aerian furnizează gratuit accesul 
la instalații sanitare și la apă potabilă, 
asigură un nivel adecvat de încălzire sau 
răcire în cabina pasagerilor și se asigură că, 
în caz de nevoie, se pot asigura îngrijiri 
medicale. În cazul în care o întârziere pe 
pistă atinge un maxim de două ore, 
aeronavele vor reveni la poarta de 
îmbarcare sau la un alt punct de debarcare 
unde pasagerilor li se permite să debarce și 
să beneficieze de aceeași asistență 
menționată la alineatul (1), cu excepția 
cazului în care există motive de securitate 
sau de siguranță care împiedică aeronava 
să își părăsească poziția de pe pistă.

Or. de

Justificare

Nu este clar de ce pasagerii ar trebui să petreacă până la 5 ore într-o aeronavă dacă pot 
aștepta și în zona de tranzit a aeroportului. 

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 a – alineatul 1 – fraza introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un pasager pierde un 
zbor de legătură ca urmare a unei întârzieri 
sau a unei schimbări a orarului unui zbor 
precedent, transportatorul aerian comunitar 
care operează zborul de legătură oferă 
pasagerului:

(1) În cazul în care un pasager pierde un 
zbor de legătură ca urmare a unei întârzieri, 
anulări sau a unei schimbări a orarului 
unui zbor precedent, transportatorul aerian 
comunitar care operează zborul de legătură 
oferă pasagerului:

Or. de

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6  – alineatul 1 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) dacă întârzierea este de cel puțin două 
ore, asistența specificată la articolul 9 
alineatul (1) litera (a) și la articolul 9 
alineatul (2); și

(i) asistența specificată la articolul 9 
alineatul (1) litera (a) și la articolul 9 
alineatul (2);

Or. de

Justificare

Nu este normal ca un pasager să trebuiască să aștepte 2 ore până când să poată primi un 
pahar cu apă.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 a  – alineatul 1 – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dacă ora de plecare programată a 
zborului alternativ sau a altor moduri de 
transport oferite în temeiul articolului 8 

(iii) dacă ora de plecare programată a 
zborului alternativ sau a altor moduri de 
transport oferite în temeiul articolului 8 
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depășește cu cel puțin 5 ore ora programată 
de plecare a zborului pierdut și întârzierea 
include una sau mai multe nopți, asistența 
prevăzută la articolul 9 alineatul (1) litera
(b) și la articolul 9 alineatul (1) litera (c).

depășește cu cel puțin trei ore ora 
programată de plecare a zborului pierdut și 
întârzierea include una sau mai multe 
nopți, asistența prevăzută la articolul 9 
alineatul (1) litera (b) și la articolul 9 
alineatul (1) litera (c).

Or. de

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un pasager pierde un 
zbor de legătură ca urmare a întârzierii 
unui zbor de legătură precedent, pasagerul 
are dreptul să fie despăgubit de către 
transportatorul aerian comunitar care 
operează zborul precedent în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (2). În acest sens, 
întârzierea se calculează prin trimitere la 
ora programată de sosire la destinația 
finală.

(2) În cazul în care un pasager pierde un 
zbor de legătură ca urmare a întârzierii, a 
anulării sau a modificării planului de 
zbor al unui zbor de legătură precedent, 
pasagerul are dreptul să fie despăgubit de 
către transportatorul aerian comunitar care 
operează zborul precedent în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (2). În acest sens, 
întârzierea se calculează prin trimitere la 
ora programată de sosire la destinația 
finală.

Or. de

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera -a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 7 – alineatul 1 – fraza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (1), fraza introductivă se 
înlocuiește cu următorul text:
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„În cazul în care se face referire la 
prezentul articol, pasagerii primesc 
despăgubiri care se ridică la valoarea 
prețului total achitat pentru biletul de 
zbor, dar care nu pot depăși următoarele 
sume: ”

Or. de

Justificare

Pentru zborurile low-cost, sumele nu sunt proporționale. Nu ar fi viabil din punct de vedere 
economic ca un bilet care a costat numai 49 EUR să fie despăgubit cu suma de 250 EUR.  
Prin urmare, despăgubirile pentru prețul biletelor ar trebui limitate, dar să se ridice cel mult 
la sumele menționate.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) La alineatul (1), cuvântul „zboruri” se 
înlocuiește cu „călătorii”.

(a) La alineatul (1), litera (a) se înlocuiește 
cu următorul text:

„(a) 250 EUR pentru toate călătoriile în 
interiorul UE, inclusiv teritoriile de peste 
mări ale statelor membre, și pentru 
călătoriile înspre/dinspre țări terțe de 
3 500 de kilometri sau mai puțin;”

Or. de

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) La alineatul (1), litera (b) se 
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înlocuiește cu următorul text:
„(b) 600 EUR pentru toate călătoriile 
înspre/dinspre țări terțe de peste 3 500 de 
kilometri;”

Or. de

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera ab (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) La alineatul (1), litera (c) se elimină.

Or. de

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă pasagerul a optat pentru 
continuarea călătoriei în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (1) litera (b), dreptul la 
compensații poate lua naștere doar o 
singură dată pe durata călătoriei sale către 
destinația finală, chiar dacă pe durata 
redirecționării se produce o nouă anulare 
sau pierderea zborului de legătură.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

„Destinație finală” ar putea însemna, după caz, și o destinație intermediară. Formularea 
„das endgültige Ziel” este mai clară.
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Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorul de transport aerian poate 
ajunge la un acord voluntar cu pasagerul, 
care înlocuiește dispozițiile referitoare la 
compensație prevăzute la alineatul (1), cu 
condiția ca respectivul acord să fie 
confirmat de un document semnat de 
pasager, care reamintește acestuia 
drepturile sale la despăgubiri în 
conformitate cu prezentul regulament.

(5) Operatorul de transport aerian poate 
ajunge la un acord voluntar cu pasagerul, 
care înlocuiește dispozițiile referitoare la 
compensație prevăzute la alineatul (1), cu 
condiția ca respectivul acord să fie 
confirmat de un document semnat de 
pasager, care reamintește acestuia 
drepturile sale la despăgubiri în 
conformitate cu prezentul regulament.  Un 
astfel de acord poate fi încheiat numai 
după ce au avut loc evenimentele care dau 
dreptul la despăgubiri.

Or. de

Justificare

Altfel ar putea fi posibil ca pasagerii să semneze un astfel de document în avans, deja din 
momentul rezervării biletului.   

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rambursarea prețului zborului în termen 
de șapte zile de la solicitarea pasagerului, 
prin mijloacele prevăzute la articolul 7 
alineatul (3), pentru segmentul sau 
segmentele de călătorie neefectuate și 
pentru segmentul sau segmentele de 
călătorie efectuate deja în cazul în care 
zborul nu mai servește niciunui scop 

(a) rambursarea prețului zborului în termen 
de șapte zile de la solicitarea pasagerului, 
prin mijloacele prevăzute la articolul 7 
alineatul (3), pentru segmentul sau 
segmentele de călătorie neefectuate și 
pentru segmentul sau segmentele de 
călătorie efectuate deja în cazul în care 
zborul nu mai servește niciunui scop 
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raportat la planul inițial de călătorie al 
pasagerului, precum și, dacă este relevant,

raportat la planul inițial de călătorie al 
pasagerului, precum și, dacă pasagerul 
dorește,

Or. de

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

un zbor de retur la punctul de plecare 
inițial, cât mai repede posibil;

un zbor de retur la punctul de plecare 
inițial, cât mai repede posibil, zbor ce 
trebuie aranjat de operatorul de 
transportat aerian;

Or. de

Justificare

Operatorul de transportat aerian responsabil pentru această situație trebuie să organizeze un 
astfel de zbor, aceasta nefiind responsabilitatea pasagerilor.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când aleg opțiunea prevăzută la 
alineatul (1) litera (b), pasagerii, în funcție 
de disponibilitate, au dreptul la 
redirecționare prin intermediul altui 
transportator aerian sau printr-un alt mod 
de transport, dacă operatorul de transport 
aerian nu poate transporta pasagerii prin 
propriile sale servicii și suficient de rapid 
pentru a ajunge la destinația finală în 

(5) Atunci când aleg opțiunea prevăzută la 
alineatul (1) litera (b), pasagerii, în funcție 
de disponibilitate, au dreptul la 
redirecționare prin intermediul altui 
transportator aerian sau printr-un alt mod 
de transport, dacă operatorul de transport 
aerian nu poate transporta pasagerii prin 
propriile sale servicii și suficient de rapid 
pentru a ajunge la destinația finală în 
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maximum 12 ore de la ora de sosire 
programată. Fără a aduce atingere 
articolului 22 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, celălalt 
transportator aerian sau operator de 
transport nu percepe de la transportatorul 
contractant un preț care să depășească 
prețul mediu plătit de propriii pasageri 
pentru servicii echivalente în cursul 
ultimelor trei luni.

maximum trei ore de la ora de sosire 
programată. Fără a aduce atingere 
articolului 22 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, celălalt 
transportator aerian sau operator de 
transport nu percepe de la transportatorul 
contractant un preț care să depășească 
prețul mediu plătit de propriii pasageri 
pentru servicii echivalente în cursul 
ultimelor trei luni.

Or. de

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:
(2) „În plus, pasagerii au dreptul la două 
apeluri telefonice gratuite sau de a trimite 
gratuit mesaje prin fax sau e-mail.”

Or. de

Justificare

Se revizuiește articolul 19 alineatul (2) inițial, care nu a fost inclus în versiunea revizuită și în 
care se menționa și „telexul”. Acestea sunt însă învechite în zilele noastre și, prin urmare, 
irelevante.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 9 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă operatorul de transport aerian 
poate dovedi că anularea, întârzierea sau 
schimbarea de program este cauzată de 
circumstanțe extraordinare și că anularea, 
întârzierea sau schimbarea de program nu 
ar fi putut să fie evitate chiar dacă ar fi fost 
luate toate măsurile rezonabile, acesta 
poate limita costul total al cazării furnizate 
în conformitate cu alineatul (1) litera (b) la
100 EUR pe noapte și per pasager și la o 
durată maximă de 3 nopți de cazare. Dacă 
alege să aplice această limitare, operatorul 
de transport aerian trebuie să furnizeze 
pasagerilor informații despre cazarea 
disponibilă după aceste trei nopți, în plus 
față de obligațiile permanente de informare 
prevăzute la articolul 14.

(4) Dacă operatorul de transport aerian 
poate dovedi că anularea, întârzierea sau 
schimbarea de program este cauzată de 
circumstanțe extraordinare și că anularea, 
întârzierea sau schimbarea de program nu 
ar fi putut să fie evitate chiar dacă ar fi fost 
luate toate măsurile rezonabile, acesta 
poate limita costul total al cazării furnizate 
în conformitate cu alineatul (1) litera (b) la
150 EUR pe noapte și per pasager și la o 
durată maximă de 3 nopți de cazare. Dacă 
alege să aplice această limitare, operatorul 
de transport aerian trebuie să furnizeze 
pasagerilor informații despre cazarea 
disponibilă după aceste două nopți, în plus 
față de obligațiile permanente de informare 
prevăzute la articolul 14.

Or. de

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Obligația de a oferi cazare în temeiul 
alineatului (1) litera (b) nu se aplică în 
cazul în care zborul în cauză este de 
maximum 250 km și este programat să fie 
operat de o aeronavă cu o capacitate 
maximă de 80 de locuri (cu excepția 
zborurilor de legătură). Cu toate acestea, 
operatorul de transport aerian trebuie să 
furnizeze pasagerilor informații despre 
cazările disponibile dacă decide să aplice 
această exceptare.

eliminat

Or. de
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Justificare

Nu este clar de ce în acest caz contează distanța și dimensiunea aeronavei. Pasagerii nu au 
nicio influență asupra dimensiunii aeronavei. Și un zbor scurt se poate termina noaptea. 
Pasagerii nu trebuie să fie din această cauză în situația de a-și petrece noaptea pe o bancă.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 9 – alineatul 6 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care optează pentru 
rambursare în temeiul articolului 8 
alineatul (1) litera (a) în timp ce se află la 
aeroportul de plecare în călătoria sa sau 
optează pentru redirecționarea la o dată 
ulterioară în temeiul articolului 8 alineatul
(1) litera (c), pasagerul nu are alte drepturi 
la asistență în temeiul articolului 9 
alineatul (1) în ceea ce privește zborul 
relevant.

(6) În cazul în care optează pentru 
rambursare în temeiul articolului 8 
alineatul (1) litera (a) sau optează pentru 
redirecționarea la o dată ulterioară în 
temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (c), 
pasagerul nu are alte drepturi la asistență în 
temeiul articolului 9 alineatul (1) în ceea ce 
privește zborul relevant. În cazul în care, 
care urmare a acestei decizii, pasagerii 
demonstrează că au avut de suportat 
cheltuieli pentru călătoria înspre și 
dinspre aeroport, aceștia primesc 
despăgubire pentru toate cheltuielile 
suportate pentru deplasarea la aeroport în 
vederea efectuării călătoriei pe care nu au 
mai făcut-o.

Or. de

Justificare

Sunt incluse costurile călătoriei tur și retur cu autobuzul, trenul și taxi-ul, precum și costul 
parcării în parcarea aeroportului, deoarece pentru acestea se pot aduce dovezi.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 9 – alineatul 7 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Un operator de transport aerian poate 
întrerupe sau anula acordarea de 
asistență numai în cazul în care 
demersurile de a oferi și de a acorda 
asistență ar întârzia în mod evident și mai 
mult decolarea. 

Or. de

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul de transport aerian nu aplică 
limitările prevăzute la articolul 9 alineatele
(4) și (5) dacă pasagerul este o persoană cu 
mobilitate redusă sau un însoțitor al 
acesteia, un copil neînsoțit, o femeie 
însărcinată sau o persoană care are nevoie 
de asistență medicală specifică, cu condiția 
ca transportatorul aerian sau agentul 
acestuia sau organizatorul să fie notificat 
cu privire la nevoile de asistență ale 
persoanei respective cu cel puțin 48 de ore 
înainte de ora programată de plecare a 
zborului. O astfel de notificare este 
considerată valabilă pentru întreaga 
călătorie, inclusiv pentru călătoria retur, 
dacă ambele călătorii au fost contractate 
cu același transportator aerian.

(3) Operatorul de transport aerian nu aplică 
limitările prevăzute la articolul 9 alineatele
(4) și (5) dacă pasagerul este o persoană cu 
mobilitate redusă sau un însoțitor al 
acesteia, un copil neînsoțit, o femeie 
însărcinată sau o persoană care are nevoie 
de asistență medicală specifică.

Or. de

Justificare

Notificarea nu trebuie să joace niciun rol, deoarece aceste categorii de persoane trebuie 
întotdeauna să fie protejate în mod deosebit.
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Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 12, alineatul (2) se modifică 
după cum urmează:
„Prezentul regulament se aplică 
indiferent de orice altă despăgubire la 
care au dreptul pasagerii. Compensația
acordată în temeiul prezentului 
regulament nu poate fi acordată în contul 
unei astfel de despăgubiri.” 

Or. de

Justificare

În regulamentul inițial erau prevăzute mai multe posibilități de compensare, fapt care trebuie 
eliminat. În prezent, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene este pe rol o cauză în acest sens 
(Az: X ZR/111/12).

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazurile în care un operator de transport 
aerian plătește compensații sau 
îndeplinește celelalte obligații care îi revin 
în temeiul prezentului regulament, nicio 
dispoziție a prezentului regulament sau a 
legislației naționale nu poate fi interpretată 
ca limitând dreptul său de a solicita 
reparații pentru costurile suportate în 
temeiul prezentului regulament de la terții 
care au contribuit la evenimentul care a 
declanșat dreptul la despăgubiri sau alte 
obligații.

În cazurile în care un operator de transport 
aerian plătește compensații sau 
îndeplinește celelalte obligații care îi revin 
în temeiul prezentului regulament, nicio 
dispoziție a prezentului regulament sau a 
legislației naționale sau a condițiilor 
contractuale generale nu poate fi 
interpretată ca limitând dreptul său de a 
primi despăgubiri pentru costurile 
suportate în temeiul prezentului regulament 
de la terții care au contribuit la evenimentul 
care a declanșat dreptul la despăgubiri sau 
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alte obligații.

Or. de

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul de transport aerian care 
refuză îmbarcarea sau anulează un zbor 
prezintă fiecărui pasager afectat un înscris 
care conține regulile pentru compensare și 
asistență în conformitate cu prezentul 
regulament, inclusiv informații cu privire 
la eventualele limitări în conformitate cu 
articolul 9 alineatele (4) și (5). De 
asemenea, el prezintă un înscris echivalent 
fiecărui pasager afectat de o întârziere sau 
de o schimbare a orarului de cel puțin două 
ore. Datele de contact ale organismelor 
competente de tratare a plângerilor 
desemnate în conformitate cu articolul 16a 
trebuie transmise pasagerilor tot în formă 
scrisă.

(2) Operatorul de transport aerian care 
refuză îmbarcarea sau anulează un zbor 
prezintă imediat fiecărui pasager afectat un 
înscris care conține regulile pentru 
compensare și asistență în conformitate cu 
prezentul regulament, inclusiv informații 
cu privire la eventualele limitări în 
conformitate cu articolul 9 alineatele (4) și
(5), precum și o trimitere clară la 
termenul prevăzut la articolul 16a 
alineatul (2) pentru solicitarea 
despăgubirii. De asemenea, el prezintă un 
înscris echivalent fiecărui pasager afectat 
de o întârziere sau de o schimbare a 
orarului de cel puțin două ore. Datele de 
contact ale organismelor competente de 
tratare a plângerilor și ale organismelor 
naționale de aplicare (ONA) desemnate în 
conformitate cu articolul 16a trebuie 
transmise pasagerilor tot în formă scrisă.

Or. de

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 14 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În caz de anulare sau de întârziere la 
plecare, pasagerii vor fi informați de către 
operatorul de transport aerian asupra 
situației cât mai curând posibil și, în orice 
caz, nu mai târziu de 30 de minute după
ora de plecare prevăzută, precum și asupra 
orelor de plecare, de îndată ce aceste 
informații sunt disponibile, cu condiția ca 
transportatorul aerian să fi primit datele 
de contact ale pasagerului în conformitate 
cu alineatele (6) și (7) în cazul în care 
biletul a fost achiziționat de la un 
intermediar.

(5) În caz de anulare sau de întârziere la 
plecare, pasagerii vor fi informați de către 
operatorul de transport aerian asupra 
situației cât mai curând posibil și, în orice 
caz, nu mai târziu de 30 de minute înainte 
de ora de plecare prevăzută, precum și 
asupra orelor de plecare, de îndată ce 
aceste informații sunt disponibile.

Or. de

Justificare

În cazul în care pasagerii sunt informați abia la 30 de minute după ora de plecare prevăzută, 
acești vor fi stat deja de o oră (Boarding time) la poarta de îmbarcare fără să cunoască 
aceste aspecte. Informațiile trebuie să ajungă la aceștia înainte. Pasagerii trebuie să fie 
informați la fața locului, nu prin detaliile de contact. Nu toți pasagerii furnizează detaliile de 
contact - nu sunt obligați să facă acest lucru. În plus, unii dintre pasageri vor fi închis deja
telefoanele mobile, poate pentru că procesul de îmbarcare a început de fapt deja.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care pasagerul nu 
achiziționează un bilet direct de la 
operatorul de transport aerian, ci de la un 
intermediar stabilit în Uniune, acest 
intermediar furnizează transportatorului 
aerian datele de contact ale pasagerului, cu 
condiția ca pasagerul să-și fi dat 
autorizarea scrisă în acest sens. Această 
autorizare poate fi acordată numai pe baza 
alegerii clientului. Transportatorul aerian 

(6) În cazul în care pasagerul nu 
achiziționează un bilet direct de la 
operatorul de transport aerian, ci de la un 
intermediar stabilit în Uniune, acest 
intermediar furnizează transportatorului 
aerian datele de contact ale pasagerului, cu 
condiția ca pasagerul să-și fi dat 
autorizarea scrisă în acest sens. Această 
autorizare poate fi acordată numai pe baza 
alegerii clientului. Transportatorul aerian 
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poate utiliza aceste date de contact exclusiv 
pentru îndeplinirea obligației de informare 
în temeiul prezentului articol și nu în 
scopuri comerciale, având obligația să 
șteargă datele de contact în termen de 72
de ore de la finalizarea contractului de 
transport. Prelucrarea, accesarea și stocarea 
acestor date se realizează în conformitate 
cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date.

poate utiliza aceste date de contact exclusiv 
pentru îndeplinirea obligației de informare 
în temeiul prezentului regulament și nu în 
scopuri comerciale, având obligația să 
șteargă datele de contact în termen de 7 zile
de la finalizarea contractului de transport.
Prelucrarea, accesarea și stocarea acestor 
date se realizează în conformitate cu 
Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date.

Or. de

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 16 a – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În momentul rezervării, transportatorii 
aerieni trebuie să ofere pasagerilor 
informații referitoare la procesele de tratare 
a reclamațiilor și plângerilor cu privire la 
drepturile prevăzute în prezentul 
regulament, precum și la adresele de 
contact relevante, la care pasagerii pot 
depune reclamațiile și plângerile, inclusiv 
prin mijloace electronice. Transportatorul 
aerian trebuie, de asemenea, să informeze 
pasagerii cu privire la organismul sau 
organismele competente pentru tratarea 
plângerilor pasagerilor.

(1) În momentul rezervării, transportatorii 
aerieni trebuie să ofere pasagerilor 
informații referitoare la procesele de tratare 
a reclamațiilor și plângerilor cu privire la 
drepturile prevăzute în prezentul 
regulament, precum și la adresele de 
contact relevante, la care pasagerii pot 
depune reclamațiile și plângerile, inclusiv 
prin mijloace electronice. Transportatorul 
aerian trebuie, de asemenea, să informeze 
pasagerii cu privire la organismul sau 
organismele competente pentru tratarea 
plângerilor pasagerilor și la termenul 
prevăzut la articolul 16a alineatul (2) 
pentru solicitarea despăgubirii.

Or. de
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Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 16 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un pasager dorește să 
adreseze transportatorului aerian o 
reclamație cu privire la drepturile ce îi 
revin în temeiul prezentului regulament, 
acesta trebuie să depună reclamația în 
termen de trei luni de la data la care zborul
a fost efectuat sau a fost programat a fi 
efectuat. În termen de 7 zile de la data 
primirii reclamației, transportatorul trebuie 
să confirme pasagerului primirea acesteia.
În termen de două luni de la data primirii 
reclamației, transportatorul trebuie să 
transmită pasagerului un răspuns complet.

(2) În cazul în care un pasager dorește să 
adreseze transportatorului aerian o 
solicitare de despăgubire sau o reclamație
legată de drepturile prevăzute în prezentul
regulament, acesta trebuie să facă acest 
demers în scris sau în format electronic în
termen de trei luni de la data la care era 
programat zborul. În termen de 7 zile de la 
data primirii solicitării de despăgubire sau 
a reclamației, transportatorul trebuie să 
confirme pasagerului primirea acesteia. În 
termen de două luni de la data primirii
solicitării de despăgubire sau a
reclamației, operatorul de transport aerian 
transmite pasagerului un răspuns complet.

Or. de

Justificare

Se combină solicitarea de despăgubire și reclamația. O reclamație oficială în sensul 
alineatului (4) se face numai dacă pasagerul se adresează unui organism desemnat pentru 
depunerea unei reclamații împotriva răspunsului unui operator de transport aerian.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 a – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Solicitarea în temeiul dreptului civil 
se prescrie dacă nu se face în instanță în 
termen de 2 ani de la data de la care este 
justificată. Statele membre se asigură că 
părțile care aleg să soluționeze un litigiu 
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prin proceduri la organismele naționale 
de punere în aplicare sau la organismele 
de soluționare a litigiilor în sensul 
Directivei 2013/11/UE din 21 mai 2013 al 
căror rezultat nu este executoriu nu sunt 
împiedicate să introducă acțiune în 
justiție în legătură cu același litigiu dacă 
în timpul procedurilor respective a expirat 
termenul de prescripție. Această dispoziție 
nu aduce atingere dispozițiilor privind 
prescripția din acordurile internaționale 
la care sunt părți statele membre.

Or. de

Justificare

Ar trebui să se aplice norme uniforme în această privință pentru asigurarea unor condiții 
uniforme și simplificarea situației pentru consumatoare și consumatori. Conținutul acestui 
alineat este identic cu directiva adoptată de curând privind soluționarea alternativă a 
litigiilor.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 16 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu legislația UE și cu 
legislația națională pertinentă, fiecare stat 
membru desemnează un organism național 
sau organismele responsabile pentru 
soluționarea extrajudiciară a litigiilor între 
transportatorii aerieni și pasageri, având ca 
obiect drepturile prevăzute de prezentul 
regulament.

(3) În conformitate cu legislația UE și cu 
legislația națională pertinentă, fiecare stat 
membru desemnează un organism național 
sau organismele responsabile pentru 
soluționarea extrajudiciară a litigiilor între 
transportatorii aerieni și pasageri
(solicitare de despăgubire), având ca 
obiect drepturile prevăzute de prezentul 
regulament.

Or. de
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Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 16 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de 7 zile de la data primirii 
plângerii, organismul desemnat trebuie să 
confirme primirea acesteia și transmite o 
copie organismului național de aplicare.
Intervalul de timp pentru trimiterea 
răspunsului final nu trebuie să depășească
trei luni de la data primirii plângerii. O 
copie a răspunsului final se transmite, de 
asemenea, organismului național de 
aplicare.

(5) În termen de 7 zile de la data primirii 
plângerii, organismul desemnat trebuie să 
confirme primirea acesteia și transmite o 
copie organismului național de aplicare.
Intervalul de timp pentru trimiterea 
răspunsului final nu trebuie să depășească
în niciun caz 90 de zile calendaristice de 
la data primirii plângerii. O copie a 
răspunsului final se transmite, de 
asemenea, organismului național de 
aplicare.

Or. de

Justificare

Textul ar fi astfel identic cu Directiva 2013/11 privind soluționarea alternativă a litigiilor.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 16 a – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Organismele naționale de punere în 
aplicare desemnate nu aduc atingere 
dreptului pasagerilor de a introduce o 
acțiune pe lângă o instanță civilă.

Or. de
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Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 16 b – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La cererea unui stat membru sau din 
proprie inițiativă, Comisia examinează 
cazurile în care apar diferențe în 
implementarea și aplicarea dispozițiilor 
prezentului regulament, în special cu 
privire la interpretarea unor circumstanțe 
excepționale și clarifică dispozițiile 
acestuia pentru a promova o abordare 
comună. În acest scop, Comisia poate 
adopta o recomandare după consultarea 
comitetului menționat la articolul 16c.

(4) La cererea unui stat membru sau din 
proprie inițiativă, Comisia examinează 
cazurile în care apar diferențe în 
implementarea și aplicarea dispozițiilor 
prezentului regulament, în special cu 
privire la interpretarea unor circumstanțe 
excepționale și clarifică dispozițiile 
acestuia printr-un act delegat prin care să 
se completeze în mod corespunzător 
anexa I pentru a promova o abordare 
comună. În acest scop, Comisia poate 
adopta o recomandare după consultarea 
comitetului menționat la articolul 16c.

Or. de

Justificare

În acest caz, procedura trebuie să aibă loc prin intermediul unui act delegat. Lista nu este 
însă exhaustivă. Urmările pentru consumatori/pasageri sunt importante.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Transportatorul aerian comunitar 
trebuie să furnizeze pasagerilor, la 
aeroport, un formular de reclamație cu 
privire la bagaje deteriorate sau întârziate, 
care să poată fi depus imediat. Un astfel de 
formular de reclamație, care poate lua 
forma unui raport PIR, trebuie acceptat de 
către transportatorul aerian la aeroport ca o 

(2) Transportatorul aerian comunitar 
trebuie să furnizeze pasagerilor, la 
aeroport, un formular de reclamație în 
toate limbile oficiale din UE cu privire la 
bagaje deteriorate sau întârziate, care să 
poată fi depus imediat. Un astfel de 
formular de reclamație, care poate lua 
forma unui raport PIR, trebuie acceptat de 
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reclamație în temeiul articolului 31 
alineatul (2) din Convenția de la Montreal.
Această posibilitate nu afectează dreptul 
pasagerului de a înainta o plângere prin 
intermediul altor mijloace, în termenele 
limită indicate în Convenția de la Montreal.

către transportatorul aerian la aeroport ca o 
reclamație în temeiul articolului 31 
alineatul (2) din Convenția de la Montreal.
Această posibilitate nu afectează dreptul 
pasagerului de a înainta o plângere prin 
intermediul altor mijloace, în termenele 
limită indicate în Convenția de la Montreal.

Or. de

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), o 
plată anticipată în caz de deces nu trebuie 
să fie mai mică decât echivalentul în euro 
a 18 096 D.S.T. pentru fiecare pasager.
Comisia este împuternicită, prin 
intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 6c, să adapteze 
această sumă în funcție de decizia 
Organizației Aviației Civile Internaționale 
în temeiul articolului 24 alineatul (2) din 
Convenția de la Montreal. Orice adaptare a 
sumei menționate anterior modifică, de 
asemenea, suma corespunzătoare din 
anexă.

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), o 
plată anticipată în caz de deces nu trebuie 
să fie mai mică decât 20 000 EUR pentru 
fiecare pasager. Comisia este 
împuternicită, prin intermediul unui act 
delegat în conformitate cu articolul 6c, să 
adapteze această sumă în funcție de decizia 
Organizației Aviației Civile Internaționale 
în temeiul articolului 24 alineatul (2) din 
Convenția de la Montreal. Orice adaptare a 
sumei menționate anterior modifică, de 
asemenea, suma corespunzătoare din 
anexă.

Or. de

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Articolul 6 c – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate, cu respectarea condițiilor 
stabilite în prezentul articol.

(1) Competența conferită Comisiei în 
temeiul tuturor acestor regulamente de a 
adopta acte delegate face obiectul 
respectării condițiilor stabilite la prezentul 
articol.

Or. de

Justificare

Articolul 6 se aplică pentru ambele regulamente: Regulamentul (CEE) nr. 261/2004 și 
2027/97.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 d – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Deși transportatorii aerieni au libertatea 
comercială deplină de a stabili condițiile în 
care pot fi transportate bagajele, ei trebuie 
să indice în mod clar, în momentul
rezervării și la ghișeele de check-in
(inclusiv la automatele de check-in), limita 
maximă a bagajelor permise în cabină și în 
cala aeronavei pentru fiecare dintre 
zborurile incluse în rezervarea pasagerului, 
precum și restricțiile privind numărul de 
bagaje permise în această limită. Dacă se 
percep costuri suplimentare pentru 
transportul bagajelor, transportatorii aerieni 
trebuie să precizeze în momentul rezervării
care sunt aceste costuri și, la cerere, în 
aeroport.

(1) Deși transportatorii aerieni au libertatea 
comercială deplină de a stabili condițiile în 
care pot fi transportate bagajele, ei trebuie 
să indice în mod clar, în momentul
începerii procesului de rezervare și la 
ghișeele de check-in (inclusiv la 
automatele de check-in), limita maximă a 
bagajelor permise în cabină și în cala 
aeronavei pentru fiecare dintre zborurile 
incluse în rezervarea pasagerului, precum 
și restricțiile privind numărul de bagaje 
permise în această limită. Dacă se percep 
costuri suplimentare pentru transportul 
bagajelor, transportatorii aerieni trebuie să 
precizeze în momentul începerii 
procesului de rezervare care sunt aceste 
costuri și, la cerere, în aeroport. Taxele 
suplimentare trebuie comunicate clar și 
transparent și trebuie să poată fi plătite în 
momentul rezervării efective a călătoriei 
indiferent de modalitatea de rezervare. 
Această obligație este valabilă și pentru 
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operatorii care oferă servicii de zbor în 
numele operatorilor de transport aerian. 
Taxele suplimentare fac parte din prețul 
total al biletului de zbor.

Or. de

Justificare

Așa cum s-a stipulat deja în Regulamentul 1008/2008, se subliniază și cu această ocazie 
obligația referitoare la transparența prețurilor la începutul procesului de rezervare. 
Obligația este valabilă pentru toți operatorii, de exemplu agenții de turism, portaluri internet 
de călătorii sau intermediari.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Articolul 6 d – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dimensiunea bagajului de mână este 
de cel puțin 55 cm x 40 cm x 20 cm și 
poate avea o greutate de cel puțin 6 kg.

Or. de

Justificare

Valorile menționate sunt valorile minime ale operatorilor de transport aerian care își 
desfășoară activitatea în prezent. Prin aceste valori minime se dorește să se evite 
introducerea viitoare a unor taxe suplimentare pentru bagajul de mână de la o anumită 
dimensiune minimă.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Articolul 6 d – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care bagajul de mână este 
mutat în cală la urcarea în aeronavă sau 
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înainte de pornirea aeronavei, acesta 
trebuie înmânat pasagerului ca bagaj de 
mână în momentul părăsirii aeronavei.

Or. de

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Articolul 6 e – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un transportator aerian comunitar
trebuie să permită unui pasager să 
transporte un instrument muzical în cabina 
pasagerilor, sub rezerva normelor de 
siguranță aplicabile, a specificațiilor 
tehnice și a constrângerilor specifice 
aeronavei în cauză. Instrumentele muzicale 
sunt acceptate la transportul în cabină cu 
condiția ca ele să poată fi depozitate în 
condiții de siguranță în compartimentul de 
bagaje de mână sau sub un scaun pentru 
pasager. Un transportator aerian poate 
decide, de asemenea, dacă un instrument 
muzical este inclus în limita pentru bagajul 
de mână și nu va fi transportat ca bagaj de 
mână suplimentar.

(1) Un transportator aerian comunitar poate
să permită unui pasager să transporte un 
instrument muzical în cabina pasagerilor, 
sub rezerva normelor de siguranță 
aplicabile, a specificațiilor tehnice și a 
constrângerilor specifice aeronavei în 
cauză. Instrumentele muzicale sunt 
acceptate la transportul în cabină cu 
condiția ca ele să poată fi depozitate în 
condiții de siguranță în compartimentul de 
bagaje de mână sau sub un scaun pentru 
pasager. Un transportator aerian poate 
decide, de asemenea, dacă un instrument 
muzical este inclus în limita pentru bagajul 
de mână și nu va fi transportat ca bagaj de 
mână suplimentar.

Or. de

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Articolul 6 e – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un instrument muzical (2) În cazul în care un instrument muzical 
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este prea mare pentru a fi depozitat în 
condiții de siguranță în compartimentul de 
bagaje de mână sau sub un scaun pentru 
pasager, transportatorul aerian poate 
solicita plata unei a doua taxe, dacă astfel 
de instrumente muzicale sunt transportate 
ca bagaje de mână pe un al doilea scaun.
Dacă se plătește un al doilea loc pentru 
instrumentul muzical, transportatorul 
aerian trebuie să depună toate eforturile 
rezonabile pentru ca instrumentul să fie 
așezat pe scaunul de lângă locul 
pasagerului. Dacă este posibil și dacă se 
solicită acest lucru, instrumentele muzicale 
trebuie transportate într-o parte încălzită a 
calei aeronavei, sub rezerva normelor de 
siguranță aplicabile, a constrângerilor de 
spațiu și a specificațiilor tehnice ale 
aeronavei în cauză. Un transportator aerian 
trebuie să indice în mod clar, în termenii și 
condițiile sale, modul de transportare a 
instrumentelor muzicale și care sunt 
costurile aplicabile.

este prea mare pentru a fi depozitat în 
condiții de siguranță în compartimentul de 
bagaje de mână sau sub un scaun pentru 
pasager, transportatorul aerian poate 
solicita plata unui al doilea bilet, care 
trebuie să fie scutit de taxele de aeroport 
aplicabile, dacă astfel de instrumente 
muzicale sunt transportate ca bagaje de 
mână pe un al doilea scaun. Dacă se 
plătește un al doilea loc pentru 
instrumentul muzical, transportatorul 
aerian trebuie să depună toate eforturile 
rezonabile pentru ca instrumentul să fie 
așezat pe scaunul de lângă locul 
pasagerului. Dacă este posibil și dacă se 
solicită acest lucru, instrumentele muzicale 
trebuie transportate într-o parte încălzită a 
calei aeronavei, sub rezerva normelor de 
siguranță aplicabile, a constrângerilor de 
spațiu și a specificațiilor tehnice ale 
aeronavei în cauză. Operatorii de transport 
aerian trebuie să prevadă astfel de 
instrumente cu etichete speciale pentru a 
se asigura că acestea sunt manipulate cu 
atenția corespunzătoare. Un transportator 
aerian trebuie să indice în mod clar, în 
termenii și condițiile sale, modul de 
transportare a instrumentelor muzicale și 
care sunt costurile aplicabile.

Or. de

Justificare

Dacă trebuie cumpărat un loc suplimentar pentru un instrument, acesta trebuie scutit de 
taxele aplicabile, în orice caz însă cel puțin de taxele de aeroport.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament intră în vigoare în 
a douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(1) Prezentul regulament intră în vigoare în 
a douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 
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Acesta se aplică pentru toate zborurile și 
călătoriile cu ora de începere de la 00.00 a 
zilei respective.

Or. de

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Următoarele situații sunt considerate 
extraordinare:

1. Următoarele situații sunt considerate 
întotdeauna extraordinare:

Or. de

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa I - punctul 1 - ordinea punctelor

Textul propus de Comisie Amendamentul

iii.
i.
iv.
ii.
v.
vi.
vii.

Or. de
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Justificare

Ordinea trebuie să fie stabilită în funcție de importanța cauzelor.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) probleme tehnice care nu sunt inerente 
funcționării normale a aeronavelor, cum ar 
fi identificarea unei defecțiuni în timpul 
operațiunii de zbor în cauză, care împiedică 
continuarea normală a funcționării; sau un 
defect de fabricație ascuns descoperit de 
către producător sau de o autoritate 
competentă, care afectează siguranța 
zborului;

(ii) probleme tehnice care nu sunt inerente 
funcționării normale a aeronavelor, cum ar 
fi identificarea unei defecțiuni în timpul 
operațiunii de zbor în cauză, care împiedică 
continuarea normală a funcționării; și un 
defect de fabricație ascuns descoperit de 
către producător sau de o autoritate 
competentă, care afectează siguranța 
zborului;

Or. de

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) riscuri de securitate, acte de sabotaj 
sau terorism care fac imposibilă operarea 
în condiții de siguranță a zborului;

(iii) război, disensiuni politice și ciocniri,
riscuri de securitate, acte de sabotaj sau 
terorism care fac imposibilă operarea în 
condiții de siguranță a zborului;

Or. de
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Amendamentul 82

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) riscuri medicale care pun în pericol 
viața sau urgențe medicale care necesită 
întreruperea sau devierea zborului în cauză;

(iv) riscuri medicale sau urgențe medicale 
care necesită întreruperea sau devierea 
zborului în cauză;

Or. de

Justificare

Nu este clar cine ar trebui să stabilească dacă un risc medical pune viața în pericol.

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) conflicte de muncă la operatorul de
transport aerian sau la furnizori de
servicii esențiale, cum ar fi aeroporturile și 
furnizorii de servicii de navigație aeriană.

(vii) conflicte de muncă la furnizorii de 
servicii esențiale, cum ar fi aeroporturile și 
furnizorii de servicii de navigație aeriană;

Or. de

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul iii a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) conflicte de muncă la operatorul de 
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transport aerian;

Or. de

Justificare

Conflictele de muncă la operatorul de transport aerian pot fi ținute sub control și soluționate 
și nu pot, prin urmare, fi o scuză. Situația nu este aceeași în cazul conflictelor de muncă la 
alte întreprinderi.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 2 – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) probleme tehnice inerente funcționării 
normale a aeronavelor, cum ar fi o 
problemă identificată în timpul întreținerii 
de rutină sau în timpul controlului 
dinaintea zborului sau care derivă din 
efectuarea incorectă a întreținerii de rutină 
sau controlului dinaintea zborului; și

(i) probleme tehnice inerente funcționării 
normale a aeronavelor, cum ar fi o 
problemă care ar fi putut fi identificată în 
timpul întreținerii de rutină sau în timpul 
controlului dinaintea zborului sau care 
derivă din efectuarea incorectă a întreținerii 
de rutină sau controlului dinaintea 
zborului; și

Or. de

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Anexa 2 – paragraful 2
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Anexa 2 – titlul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu există nicio limită financiară în ceea ce 
privește răspunderea pentru vătămarea 
corporală sau decesul pasagerilor, provocat 
de un accident al aeronavei sau în timpul 
oricărei operațiuni de îmbarcare și 
debarcare. Pentru daune de până la 113 100 

Nu există nicio limită financiară în ceea ce 
privește răspunderea pentru vătămarea 
corporală sau decesul pasagerilor, provocat 
de un accident al aeronavei sau în timpul 
oricărei operațiuni de îmbarcare și 
debarcare. Pentru daune de până la 130 000 
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D.S.T. (echivalentul aproximativ al sumei 
în moneda națională), transportatorul nu 
poate exclude sau limita răspunderea. Peste 
această sumă, transportatorul aerian nu este 
răspunzător dacă se dovedește că nu a fost 
neglijent sau altminteri vinovat sau că 
prejudiciul a fost datorat exclusiv 
neglijenței sau vinei unui terț.

EUR, transportatorul nu poate exclude sau 
limita răspunderea. Peste această sumă, 
transportatorul aerian nu este răspunzător 
dacă se dovedește că nu a fost neglijent sau 
altminteri vinovat sau că prejudiciul a fost 
datorat exclusiv neglijenței sau vinei unui 
terț.

Or. de

Justificare

Acesta este un regulament al UE. Nu trebuie folosită în mod obligatoriu D.S.T. ca unitate 
monetară. Pentru consumatori, sumele în euro rotunjite pot fi cel mai ușor de înțeles. 
Valoarea poate fi ajustată prin acte delegate.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Anexa 2 – paragraful 3
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Anexa 2 – titlul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul decesului sau al vătămării 
pasagerului, operatorul de transport aerian 
trebuie să facă o plată anticipată, pentru 
acoperirea necesităților economice 
imediate, în termen de 15 zile de la 
identificarea persoanei îndreptățite la 
despăgubiri. În cazul decesului, această 
plată anticipată nu va fi mai mică de
18 096 D.S.T. (echivalentul sumei în 
monedă națională).

În cazul decesului sau al vătămării 
pasagerului, operatorul de transport aerian 
trebuie să facă o plată anticipată, pentru 
acoperirea necesităților economice 
imediate, în termen de 15 zile de la 
identificarea persoanei îndreptățite la 
despăgubiri. În cazul decesului, această 
plată anticipată nu va fi mai mică de
21 000 EUR.

Or. de

Justificare

Acesta este un regulament al UE. Nu trebuie folosită în mod obligatoriu D.S.T. ca unitate 
monetară. Pentru consumatori, sumele în euro rotunjite pot fi cel mai ușor de înțeles. 
Valoarea poate fi ajustată prin acte delegate.
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Amendamentul 88

Propunere de regulament
Anexa 2 – paragraful 4
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Anexa 2 – titlul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul întârzierii pasagerilor, 
transportatorul aerian este răspunzător 
pentru daunele survenite, cu excepția 
cazurilor în care acesta a luat toate 
măsurile care se impun în mod rezonabil 
pentru evitarea daunei sau i-a fost 
imposibil să ia aceste măsuri. Răspunderea 
pentru întârzierea pasagerilor este limitată 
la 4 694 D.S.T. (echivalentul sumei în 
monedă națională).

În cazul întârzierii pasagerilor, 
transportatorul aerian este răspunzător 
pentru daunele survenite, cu excepția 
cazurilor în care acesta a luat toate 
măsurile care se impun în mod rezonabil 
pentru evitarea daunei sau i-a fost 
imposibil să ia aceste măsuri. Răspunderea 
pentru întârzierea pasagerilor este limitată 
la 5 200 EUR.

Or. de

Justificare

Acesta este un regulament al UE. Nu trebuie folosită în mod obligatoriu D.S.T. ca unitate 
monetară. Pentru consumatori, sumele în euro rotunjite pot fi cel mai ușor de înțeles. 
Valoarea poate fi ajustată prin acte delegate.

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Anexa 2 – paragraful 5
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Anexa 2 – titlul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul pierderii, deteriorării sau 
întârzierii bagajelor, transportatorul aerian 
este răspunzător pentru prejudiciile de până 
la 1 113 D.S.T. (echivalentul aproximativ 
al sumei în monedă națională), limita 
compensației fiind aplicabilă per pasager, 
și nu per bagaj înregistrat, cu excepția 
cazului în care o limită superioară a fost 
convenită între transportator și pasager 
printr-o declarație specială de interes.

Se consideră că bagajul a fost pierdut 
după 15 zile. În cazul pierderii, deteriorării 
sau întârzierii bagajelor, transportatorul 
aerian este răspunzător pentru prejudiciile 
de până la 1 300 EUR, limita compensației 
fiind aplicabilă per pasager, și nu per bagaj 
înregistrat, cu excepția cazului în care o 
limită superioară a fost convenită între 
transportator și pasager printr-o declarație 
specială de interes. Transportatorul aerian 
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Transportatorul aerian nu este răspunzător 
pentru bagajele deteriorate sau pierdute 
dacă dauna sau pierderea este cauzată de o 
calitate inerentă sau de un defect al 
bagajelor. Transportatorul aerian nu este 
răspunzător pentru întârzierea bagajelor 
dacă a luat toate măsurile care se impun în 
mod rezonabil pentru evitarea daunele care 
rezultă din întârzierea bagajului sau atunci 
când i-a fost imposibil să ia aceste măsuri.
În cazul bagajelor de mână, inclusiv al 
obiectelor personale, transportatorul aerian 
este răspunzător numai dacă deteriorarea 
decurge din vina sa.

nu este răspunzător pentru bagajele 
deteriorate sau pierdute dacă dauna sau 
pierderea este cauzată de o calitate inerentă 
sau de un defect al bagajelor.
Transportatorul aerian nu este răspunzător 
pentru întârzierea bagajelor dacă a luat 
toate măsurile care se impun în mod 
rezonabil pentru evitarea daunele care 
rezultă din întârzierea bagajului sau atunci 
când i-a fost imposibil să ia aceste măsuri.
În cazul bagajelor de mână, inclusiv al 
obiectelor personale, transportatorul aerian 
este răspunzător numai dacă deteriorarea 
decurge din vina sa.

Or. de

Justificare

Acesta este un regulament al UE. Nu trebuie folosită în mod obligatoriu D.S.T. ca unitate 
monetară. Pentru consumatori, sumele în euro rotunjite pot fi cel mai ușor de înțeles. 
Valoarea poate fi ajustată prin acte delegate.

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Anexa 2 – paragraful 6
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Anexa 2 – titlul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pasagerii pot beneficia de o limită de 
răspundere mai mare dacă depun o 
declarație specială în acest sens cel târziu 
la momentul prezentării pentru check-in și 
plătesc o taxă suplimentară, dacă este 
prevăzut astfel. O astfel de taxă 
suplimentară se bazează pe un tarif care 
depinde de costurile suplimentare pe care 
le presupun transportul și asigurarea 
bagajului în cauză peste limita răspunderii 
de 1 131 DST. Tariful este comunicat 
pasagerilor, la cerere. Pasagerilor cu 
handicap și pasagerilor cu mobilitate 
redusă trebuie să li se ofere în mod 
sistematic și cu titlu gratuit posibilitatea de 

Pasagerii pot beneficia de o limită de 
răspundere mai mare dacă depun o 
declarație specială în acest sens cel târziu 
la momentul prezentării pentru check-in și 
plătesc o taxă suplimentară, dacă este 
prevăzut astfel. O astfel de taxă 
suplimentară se bazează pe un tarif care 
depinde de costurile suplimentare pe care 
le presupun transportul și asigurarea 
bagajului în cauză peste limita răspunderii 
de 1 150 EUR. Tariful este comunicat 
pasagerilor, la cerere. Pasagerilor cu 
handicap și pasagerilor cu mobilitate 
redusă trebuie să li se ofere în mod 
sistematic și cu titlu gratuit posibilitatea de 
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a efectua o declarație specială de interes 
pentru transportarea echipamentului lor de 
mobilitate.

a efectua o declarație specială de interes 
pentru transportarea echipamentului lor de 
mobilitate.

Or. de

Justificare

Acesta este un regulament al UE. Nu trebuie folosită în mod obligatoriu D.S.T. ca unitate 
monetară. Pentru consumatori, sumele în euro rotunjite pot fi cel mai ușor de înțeles. 
Valoarea poate fi ajustată prin acte delegate.

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Anexa 2 – paragraful 7
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Anexa 2 – titlul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă bagajul este deteriorat, predat cu 
întârziere, pierdut sau distrus, pasagerul 
trebuie să adreseze cât mai curând posibil o 
reclamație în scris transportatorului aerian.
Se aplică un termen limită pentru 
reclamații de 7 zile în cazul în care bagajul 
a fost deteriorat și de 21 de zile în cazul în 
care acesta a fost predat cu întârziere, în 
ambele cazuri termenul decurgând de la 
data la care bagajul a fost pus la dispoziția 
pasagerului. Pentru a putea respecta cu 
ușurință aceste termene limită, 
transportatorul aerian trebuie să le ofere 
pasagerilor posibilitatea să completeze un 
formular de reclamație la aeroport. Un 
astfel de formular de reclamație, care poate 
lua forma unui raport PIR, trebuie acceptat
de către transportatorul aerian la aeroport 
ca o reclamație.

Dacă bagajul este deteriorat, predat cu 
întârziere, pierdut sau distrus, pasagerul 
trebuie să adreseze cât mai curând posibil o 
reclamație în scris transportatorului aerian.
Se aplică un termen limită pentru 
reclamații de 10 zile în cazul în care 
bagajul a fost deteriorat și de o lună în 
cazul în care acesta a fost predat cu 
întârziere, în ambele cazuri termenul 
decurgând de la data la care bagajul a fost 
pus la dispoziția pasagerului. Pentru a 
putea respecta cu ușurință aceste termene 
limită, transportatorul aerian trebuie să le 
ofere pasagerilor posibilitatea să 
completeze un formular de reclamație la 
aeroport. Un astfel de formular de 
reclamație, care poate lua forma unui 
raport PIR, trebuie pus la dispoziție de 
către transportatorul aerian la aeroport în 
toate limbile oficiale din UE și acceptat ca 
o reclamație.

Or. de



PE516.966v02-00 56/56 PA\1003180RO.doc

RO


