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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1684/2012, adresată de Florian Bosse, de cetățenie germană, privind 
modificarea Regulamentului (CE) nr. 261/2004 de stabilire a unor norme 
comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea 
refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor, pentru 
a-l face mai strict 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul propune ca Regulamentul (CE) nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune în 
materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și 
anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor să fie modificat pentru a-l face mai strict. 
Petiționarul ar dori să fie prevăzută rambursarea completă a călătoriei în cazul întârzierilor de 
o oră. De asemenea, el consideră că ar trebui plătită o suprataxă de 100 de euro de către 
companiile aeriene în cazul în care compensațiile sunt plătite după mai mult de 30 de zile de 
la eveniment sau în cazul intentării unei acțiuni în justiție. Ca urmare, companiile aeriene ar 
contribui la reducerea numărului cazurilor intentate în justiție. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 9 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

La 13 martie 2013, Comisia a adoptat o propunere de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
261/2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a 
pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a 
zborurilor și a Regulamentului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport 
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aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora1. Propunerea poate fi 
găsită pe site-ul internet al Comisiei: http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/kallas/headlines/news/2013/03/passenger-rights-air-revision_en.htm.

În cazul pierderii unui zbor de legătură, la articolul 6a propunerea prevede că „întârzierea se 
calculează prin trimitere la ora programată de sosire la destinația finală”, ceea ce înseamnă 
într-adevăr că trebuie să se ia în considerare întârzierea aferentă întregii călătorii. 

În ceea ce privește ideea corelării compensării cu prețul biletului, Comisia a evaluat cu atenție 
această opțiune politică și consideră că definirea sumelor de compensare ca procent din prețul 
biletului s-ar confrunta nu doar anumite cu probleme juridice, ci și unele obstacole practice.

Conform Curții de Justiție a Uniunii Europene, în timp ce Convenția de la Montreal prevede 
acordarea unor daune individualizate călătorilor, evaluate de la caz la caz în funcție de 
circumstanțele individuale ale pasagerilor, Regulamentul (CE) nr. 261/2004 stabilește drepturi 
standardizate aplicabile tuturor pasagerilor, indiferent de circumstanțele individuale. Se pune 
întrebarea dacă o despăgubire exprimată ca procent din prețul biletului ar putea fi interpretată 
ca despăgubire individuală pentru care se ține cont de circumstanțele speciale ale fiecărui 
pasager și, prin urmare, ar putea fi incompatibilă cu Convenția.

În ceea ce privește aplicarea sa practică, o astfel de măsură ar crea dificultăți cu privire la 
biletele de avion vândute în cadrul unui pachet: în aceste cazuri, nu este clar care este prețul 
biletului deoarece există un preț unic pentru bilet, cazare și eventual alte servicii. 

Faptul că, în caz de întârziere a unei aeronave din cauza zborului precedent, este probabil ca 
respectivul zbor precedent să se fi confruntat cu un incident este deja reglementat prin 
articolul 5 alineatul (3) și prin articolul 6 alineatul (4) din propunere. 

În ceea ce privește sugestia conform căreia companiile aeriene ar trebui să le plătească 
pasagerilor o suprataxă de 100 de euro dacă nu plătesc despăgubirea în termen de 30 de zile, 
câteva considerente ar împiedica această opțiune. 

Dreptul la despăgubire pentru întârzieri sau anulări în temeiul actualului regulament privind 
drepturile pasagerilor aerieni are scopul de a compensa, în mod standardizat și imediat, 
inconvenientul pe care îl produce o anumită pierdere de timp sau refuzul la îmbarcare în 
transportul aerian de pasageri. Prin urmare, regulamentul are ca scop protejarea pasagerilor de 
inconvenientele care sunt inerente călătoriilor pe care le efectuează, iar aceste inconveniente 
nu sunt legate de plata cu întârziere a despăgubirilor. 

În plus, operatorul de transport aerian poate fi exceptat de la plata despăgubirilor dacă se 
dovedește că întârzierea sau anularea a fost cauzată de circumstanțe extraordinare care nu ar fi 
putut fi evitate chiar dacă ar fi fost luate toate măsurile rezonabile, sau în cazul unui refuz la 
îmbarcare, atunci când refuzul de a transporta pasagerul respectiv se dovedește a fi justificat 
în mod rezonabil. În plus, sancționarea companiilor aeriene pentru neconformitate cu 
drepturile pasagerilor aerieni este responsabilitatea organismelor naționale de aplicare a legii 
(ONA) desemnate de statele membre. Organismele naționale de aplicare a legii se află într-o 
poziție mai potrivită pentru a evalua dacă o companie aeriană trebuie să acorde o despăgubire 
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și pentru a examina toate dovezile într-un mod imparțial. 

Mai mult, este posibil ca o astfel de despăgubire suplimentară care nu acoperă toate 
inconvenientele legate de călătoria unui pasager să nu fie compatibilă cu Convenția de la 
Montreal. Articolul 29 din respectiva convenție prevede că „despăgubirile punitive, 
exemplare sau orice alte despăgubiri necompensatorii nu se vor putea recupera”. Pe baza 
aceasta, o astfel de despăgubire ar urmări mai degrabă să sancționeze comportamentul 
companiei aeriene ca răspuns la o reclamație, decât să compenseze prejudiciul produs 
pasagerului cu ocazia călătoriei. 

Concluzie

Comisia consideră că pachetul de măsuri propuse stabilește un raport corect între drepturile 
pasagerilor și costurile financiare ale acestor drepturi. Această propunere este dezbătută în 
prezent de către legiuitori, și anume de Parlamentul European și de Consiliul de Miniștri.


