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Ref.: Petiția nr. 1354/2009, adresată de Manfred Hien, de cetățenie germană, privind 
plata de compensații pentru întârzierea zborurilor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se află în litigiu cu compania aeriană Iberia privind rambursarea cheltuielilor 
rezultate dintr-o întârziere a unui zbor. Încercările petiționarului de a obține compensații din 
partea companiei nu au avut niciun rezultat. Potrivit petiționarului, în conformitate cu 
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, drepturile la compensații pentru întârzierile semnificative ale 
zborurilor ar trebui să fie aceleași cu cele acordate în cazul anulării unui zbor. Conform 
petiționarului, în prezent nu se poate vorbi de acest lucru și solicită, prin urmare, modificarea 
regulamentului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Petiționarul reclamă faptul că Iberia nu i-a acordat compensațiile solicitate în urma întârzierii 
unui zbor. Acesta susține că în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 261/20041, drepturile 

                                               
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 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 
(Text cu relevanță pentru SEE) - JO L 46, 17.2.2004, p.1- 8.
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la compensații pentru întârzierile semnificative ale zborurilor ar trebui să fie aceleași cu cele 
acordate în cazul anulării unui zbor. 

La 19 noiembrie 2009, Curtea Europeană de Justiție (CEJ) a hotărât în Cauza Sturgeon-
Condor și Böck&Lepuschitz-Air France (Cauzele conexate C-402/07 și C-432/07) că, în cazul 
unor întârzieri semnificative ale zborurilor, care fac ca pasagerii să ajungă la destinația finală 
cu trei sau mai multe ore întârziere față de ora de sosire stabilită inițial, pasagerii au dreptul la 
compensații financiare.

CEJ a afirmat că, în baza principiului egalității de tratament, pasagerii ale căror zboruri au o 
întârziere semnificativă trebuie să fie tratați la fel ca pasagerii ale căror zboruri au fost 
anulate, deoarece se presupune că ar avea de suferit daune similare în materie de pierdere de 
timp.

Totuși, la fel ca în cazul anulării zborurilor, o astfel de întârziere semnificativă nu dă dreptul 
pasagerilor la compensații dacă operatorul aerian poate face dovada că întârzierea a fost 
cauzată de împrejurări excepționale care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor 
măsurilor posibile.

Trebuie menționat că efectele hotărârilor CEJ sunt retroactive de la data la care a intrat în 
vigoare legislația interpretată (efectul ex tunc). În cazul Regulamentului (CE) nr. 261/2004, 
data respectivă ar fi 17 februarie 2005.

Având în vedere hotărârea CEJ menționată anterior, pasagerii ale căror zboruri au întârzieri 
semnificative (de trei sau mai multe ore) au dreptul la aceleași compensații ca cele acordate 
pasagerilor ale căror zboruri au fost anulate. Prin urmare, nu este necesară modificarea 
Regulamentului (CE) nr. 261/2004. Este de competența organismelor naționale de punere în 
aplicare stabilite de regulamentul menționat anterior să se asigure că dispozițiile acestuia, 
astfel cum au fost interpretate de CEJ, sunt pe deplin respectate de companiile aeriene. 


