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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1501/2012, adresată de Paula Pereira, de cetățenie portugheză, privind 
refuzul îmbarcării din partea companiei aeriene portugheze TAP

1. Rezumatul petiției

Petiționara obiectează împotriva faptului că i s-a refuzat îmbarcarea pentru zborul său de la 
aeroportul Orly din Paris către Insulele Azore. Aceasta descrie cum a fost purtată de la un 
ghișeu la altul, pentru ca în final să i se refuze pur și simplu îmbarcarea, companiile aeriene 
neasumându-și responsabilitatea de a o îmbarca pe baza unui tichet de zbor valabil. 
Petiționara consideră că a fost, de fapt, discriminată întrucât tuturor celorlalți pasageri care și-
au cumpărat tichetele la prețuri mai ridicate, cu toate că ea și-a rezervat tichetul cu două luni 
înaintea zborului, li s-a permis îmbarcarea.

2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 septembrie 2013

Se pare că petiționarei i-a fost refuzată îmbarcarea pentru un zbor și că compania aeriană a 
anulat toate zborurile ulterioare ale călătoriei sale care făceau parte din același contract de 
zbor.
În temeiul Regulamentului (CE) nr. 261/2004 privind drepturile pasagerilor din transportul 
aerian1 („regulamentul), refuz la îmbarcare înseamnă refuzul de a transporta pasageri pe un 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 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 , JO L 46, 17.2.2004, p. 1.
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anumit zbor, deși aceștia dețin o rezervare valabilă și s-au prezentat pentru îmbarcare în 
condițiile stabilite la articolul 3 alineatul (2) din regulament, cu excepția cazurilor în care 
există motive temeinice pentru refuzul la îmbarcare, cum ar fi starea sănătății, cerințele de 
siguranță sau securitate sau documente de călătorie necorespunzătoare. 

Atunci când pasagerilor le este refuzată îmbarcarea, ei au dreptul la compensații (aceste 
compensații depind de numărul de kilometri ai zborului, posibil 400 de euro în cazul de față). 
Compania aeriană trebuie să ofere, de asemenea, posibilitatea de a alege între un mijloc de 
transport alternativ sau redirecționarea către destinația finală cât mai devreme posibil și sub 
rezerva disponibilității sau să ofere rambursarea costului întreg al segmentelor de bilet 
nefolosite.

Pasagerii au, de asemenea, dreptul să primească servicii complete de asistență (mese, băuturi, 
mijloace de comunicații și o cameră de hotel peste noapte, dacă este necesar, inclusiv 
transferul la hotel și înapoi la aeroport), pe parcursul așteptării redirecționării.

În cazul unui refuz de îmbarcare, pasagerii ar trebui să adreseze mai întâi o plângere 
companiei aeriene. Dacă pasagerii consideră că compania aeriană în continuare nu își respectă 
obligațiile, ei ar putea adresa o plângere la organismul național de aplicare a legii (din statul 
membru al UE în care a avut loc incidentul sau din statul membru al UE de sosire a zborurilor 
din afara UE). Organismele naționale de aplicare a legii sunt organismele desemnate de 
autoritățile naționale pentru a asigura aplicarea și respectarea regulamentului pe teritoriul lor, 
acestea fiind competente să examineze plângerile legate de incidentele care au loc pe acel 
teritoriu.

Pe baza informațiilor furnizate, se pare că petiționarul a luat legătura cu Instituto Nacional de 
Aviação Civil (INAC), care este organismul național de aplicare a legii responsabil cu 
respectarea regulamentului în Portugalia. Acest organism național de aplicare a legii ar fi 
trebui să transfere cererea organismului național de aplicare a legii din Franța (Direction 
Générale de l'Aviation Civile), întrucât incidentul a avut loc în Franța.

Deși recomandarea unui organism național de aplicare a legii sau avizul său poate fi utilizat 
pentru a sprijini o cerere individuală, respectivul aviz nu are caracter obligatoriu nici pentru o 
companie aeriană, nici pentru o instanță și nici pentru un organism de soluționarea alternativă 
a litigiilor (SAL). În mod similar, ar trebui observat că, dacă un pasager nu este mulțumit de 
avizul individual al organismului național de aplicare a legii, numai o instanță sau o procedură 
SAL poate pune în aplicare drepturile individuale ale unui pasager. 

Prin urmare, în cazul în care pasagerii doresc să ducă mai departe cererea lor, ei pot lua în 
considerare obținerea de consiliere judiciară privind căile de recurs disponibile la nivel 
național1. De regulă, aceste căi de recurs le permit pasagerilor să își exercite drepturile mai 
direct și în nume personal. În cazul în care au suferit pierderi sau daune, de exemplu, numai 
instanțele naționale pot decide măsuri reparatorii. Cu toate acestea, întrucât există limite 
temporale pentru intentarea unui proces în instanță, pasagerii își pot pierde drepturile dacă nu 
și le exercită într-o perioadă de timp determinată și nu acționează rapid.

                                               
1 Este cu atât mai important în cazul de față că regulamentul nu prevede rambursarea costurilor vacanțelor 
(camere de hotel peste noapte, activități) ale petiționarei. Totuși, acestea ar putea fi reclamate în temeiul 
Convenției de la Montreal.
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În funcție de caracterul revendicării, poate fi de folos procedura europeană cu privire la 
cererile cu valoare redusă1. Scopul procedurii este de a simplifica evaluare și soluționarea 
litigiilor transfrontaliere cu valoare redusă și de a reduce costurile unei astfel de acțiuni. Mai 
multe informații în această privință sunt disponibile la:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_en.htm

Pentru a obține mai multe informații privind modul în care se poate adresa o plângere 
companiei de transport, în care se poate obține o procedură de mediere cu compania de 
transportor și în care se poate intenta un proces în cadrul unei instanțe naționale competente, 
pasagerii pot contacta o asociație națională a consumatorilor2 sau Rețeaua Centrelor Europene 
ale Consumatorilor din țara de reședință a pasagerului în cauză3. 

Pe baza informațiilor disponibile, nu există niciun indiciu că petiționara ar fi cumpărat un 
pachet în sensul articolului 2 din Directiva 90/314/CEE privind pachetele de servicii pentru 
călătorii, vacanțe și circuite4, astfel încât nu trebuie luat în considerare niciun drept prevăzut 
în directiva respectivă.

Concluzie

Comisia nu are competențe în domeniul măsurilor de reparare și nici în domeniul examinării 
litigiilor individuale care iau naștere între pasageri și companii aeriene. 

Petiționara poate ar dori să ia în considerare utilizarea instrumentelor disponibile pasagerilor 
pentru exercitarea drepturilor lor menționate în prezenta petiție.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a 
unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă.
2 O listă a organizațiilor naționale ale consumatorilor se găsește la următorul link: 
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm
3 Lista centrelor europene ale consumatorilor este disponibilă la următorul link: 
http://ec.europa.eu/consumers/redress/ecc_network/ecc_network_centers.pdf
4 Directiva Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanțe și circuite, 
JO L 158, 23.6.1990, pp. 59–64.


