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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0339/2008,adresată de Joachim Schubert, de naționalitate 
germană, privind ignorarea de către Autoritatea Federală Germană a 
Aviației a plângerilor privind încălcările Regulamentului (CE) 261/2004 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a contactat Autoritatea Federală Germană a Aviației, reclamând că nu i s-au 
rezolvat solicitările sale în temeiul Regulamentului (CE) 261/2004 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de 
compensare și asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau 
întârzierii prelungite a zborurilor, însă doi ani mai târziu, și după ce a trimis patru notificări, 
nu a avut nicio veste decât o confirmare de primire. Centrul European al Consumatorului din 
Kiel l-a informat că acesta nu este un caz izolat și l-a trimis la SOLVIT, care, însă, nu a putut 
să îl ajute. Acesta întreabă care este rostul legislației europene dacă autoritățile naționale de 
reglementare nu răspund la plângeri, și solicită sprijin în această privință.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iulie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 192, alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 octombrie 2008

Petiționarul indică faptul că în eforturile sale de a primi despăgubiri împotriva Air Berlin nu a 
primit sprijinul adecvat din partea autorităților naționale relevante și nu a beneficiat de 
drepturile stipulate prin Regulamentul (CE)261/20041.

                                               
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.
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Petiționarul s-a adresat Autorității Federale Germane a Aviației (LBA) și se plânge de faptul 
că aceasta abia a confirmat primirea scrisorii sale și nu a trimis petiționarului o evaluare 
preliminară a cazului său.

Petiționarul a contactat apoi Centrul European al Consumatorului din Kiel; acesta a transmis 
cazul către SOLVIT, care însă nu a putut să îl ajute.

Petiționarul nu detaliază faptele care stau la originea plângerii sale.

Comentariile Comisiei privind petiția / Analiză juridică:

Conform articolului 16 din Regulamentul (CE)261/2004, organismele de punere în aplicare 
ale statelor membre iau măsurile necesare pentru a asigura că drepturile pasagerilor sunt 
respectate și susținute. 

Plângerile referitoare la nerespectarea regulamentului se adresează companiei aeriene sau 
organismului național de punere în aplicare competent. 

Deși regulamentul oferă posibilitatea de a depune o plângere la organismul național de punere 
în aplicare (ONPA) al oricărui stat membru, pasagerii care doresc să depună plângere sunt 
sfătuiți să contacteze organismele naționale de punere în aplicare din statul membru în care a 
avut loc incidentul.

Procedurile care trebuie urmate între ONPA și companiile aeriene și ONPA din diferite state 
membre au făcut obiectul a două acorduri sub auspiciile Comisiei.

Acordurile, împreună cu lista organismelor naționale de punere în aplicare desemnate în 
temeiul Regulamentului (CE)261/2004 și formularul UE de plângere sunt disponibile la 
următoarea adresă: www.apr.europa.eu

Autoritatea Federală Germană a Aviației este organismul desemnat al Germaniei și are 
competența de a stabili dacă Air Berlin a respectat Regulamentul 261/2004 în acest caz.

Centrele Europene ale Consumatorului pot asista pasagerii care doresc să depună o plângere și 
trebuie să colaboreze îndeaproape cu organismele naționale de punere în aplicare pentru a le 
permite să colecteze cât mai multe informații care ar putea conduce la proceduri referitoare la 
sancțiuni.

Concluzie

Comisia nu se află în poziția de a determina dacă există indicii ale încălcării dreptului 
comunitar, având în vedere lipsa de informații detaliate privind faptele care au generat petiția. 

Comisia necesită informații suplimentare privind datele incidentului real înainte de a 
transmite chestiunea autorităților competente și organismelor naționale de punere în aplicare 
desemnate în Germania.
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4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009.

Așa cum se precizează în primul răspuns al Comisiei, Autoritatea Federală Germană a 
Aviației este organismul desemnat al Germaniei care are competența de a stabili dacă Air 
Berlin a respectat Regulamentul nr. 261/2004 în acest caz.

Pe baza informațiilor suplimentare furnizate de petiționar, Comisia a contactat ONPA și i-a 
solicitat să trimită un răspuns atât petiționarului, cât și Comisiei.

Prin scrisoarea din 14 septembrie 2009, Comisia a primit un răspuns din partea ONPA 
(Autoritatea Federală Germană a Aviației). Aceasta a recunoscut că a uitat să răspundă 
petiționarului în termen și și-a cerut scuze. În aceeași zi, i s-a trimis petiționarului un răspuns 
direct. Autoritatea Federală Germană a Aviației a evaluat cazul în ansamblu și a ajuns la 
concluzia că Air Berlin a furnizat asistența și informațiile solicitate de regulament și că nu a 
încălcat legislația.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 2 septembrie 2010.

Așa cum se precizează în răspunsurile anterioare ale Comisiei, Autoritatea Federală Germană 
a Aviației este organismul desemnat în Germania care are competența de a stabili dacă Air 
Berlin a respectat Regulamentul nr. 261/2004 în acest caz.

Pe baza informațiilor suplimentare furnizate de petiționar, Comisia a contactat ONPA, i-a 
furnizat detaliile pe care le deținea și i-a solicitat să trimită un răspuns atât petiționarului, cât 
și Comisiei. ONPA a îndeplinit solicitarea și a trimis o scrisoare la data de 14 septembrie 
2009.

În plus, trebuie menționat că ONPA nu are obligația de a informa reclamantul cu privire la 
conținutul analizei în acest caz. Deși  ONPA poate furniza pasagerilor o opinie în cazul lor, 
opinia ONPA în cazuri individuale nu este obligatorie din punct de vedere legal, în sensul că 
nu poate fi aplicată fără o decizie în instanță, unde poate fi folosită chiar ca probă. ONPA a 
informat reclamantul  că nu îi poate apăra interesul său individual în fața liniei aeriene 
respective și i-a recomandat, prin urmare, să înceapă procedurile în instanță dacă nu este 
mulțumit cu răspunsul oferit de ONPA. 

Concluzii

ONPA a respectat obligațiile prevăzute în Regulamentul 261/2004, analizând afirmațiile 
reclamantului și oferindu-i o opinie în cazul său. ONPA a ajuns la concluzia că linia aeriană 
Air Berlin nu a încălcat Regulamentul 261/2004 și a informat reclamantul de aceasta în 
scrisoarea din 14 septembrie 2009. În plus,a  recomandat reclamantului să solicite consiliere 
juridică cu privire la utilizarea unei căi de atac disponibilă la nivel național dacă consideră că 
există posibilitatea ca drepturile sale să nu fie respectate. Un astfel de mijloc, de obicei, 
permite persoanelor să-și afirme drepturile în mod direct și în nume personal.

În scrisoarea sa din 26 februarie 2010, reclamantul nu aduce niciun element nou în acest caz, 
ci numai repetă afirmațiile precedente. Reclamantul ar trebui informat că, în condițiile în care 
susține încă că a suferit pierderi sau a fost vătămat, singura opțiune este aceea de a deschide o 
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procedură în instanță.


