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Ref.: Petiția nr. 1436/2010, adresată de Achille Loro, de cetățenie italiană, 
privind neplata despăgubirilor pentru întârzierile și inconvenientele 
cauzate de zborurile Alitalia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se plânge de faptul că Alitalia nu i-a acordat despăgubiri pentru pierderea 
bagajului și o întârziere mai mare de trei ore a zborului pe ruta Veneția – Londra.

Acest comportament al operatorului aerian respectiv pare a încălca Regulamentul (CE) 
nr. 261/2004/CE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Petiționarul reclamă faptul că Alitalia nu i-a acordat despăgubiri pentru întârzierea bagajului 
în urma unui zbor Veneția-Londra și pentru o întârziere mai mare de trei ore a zborului de 
întoarcere de la Londra la Veneția. 

În timp ce primul incident intră în domeniul de aplicare al Convenției de la Montreal 
referitoare la răspunderea în cazul manipulării greșite a bagajelor și al Regulamentului nr. 
889/2002, al doilea incident intră sub incidența Regulamentului nr. 261/2004/CE, în ceea ce 
privește compania aeriană în cauză.
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Observațiile Comisiei 

Deoarece tipul și locul incidentului legat de drepturile pasagerilor aerieni sunt relevante 
pentru a determina care este autoritatea responsabilă și din ce stat membru, Comisia dorește să 
formuleze un răspuns pentru fiecare dintre cele două incidente invocate în petiție cu care s-a 
confruntat petiționarul. 

- În ceea ce privește întârzierea bagajului în cazul zborului Veneția-Londra:

Se poate face trimitere la Convenția de la Montreal referitoare la răspunderea operatorilor de 
transport aerian în cazul întârzierii, distrugerii sau pierderii bagajelor înregistrate, drepturile 
ce decurg din aceasta putând fi revendicate prin intermediul unor proceduri judiciare. 
Regulamentul nr. 889/20021 transpune Convenția de la Montreal în legislația UE.

După cum Comisia a afirmat deja, îndeosebi cu ocazia consultării publice privind „aplicarea 
legislației europene în domeniul drepturilor pasagerilor aerieni”2, în prezent, statele membre 
nu au nicio obligație juridică de a desemna un organism național responsabil cu asigurarea 
respectării dispozițiilor aplicabile în cazul chestiunilor care țin de bagaje și nici de a notifica 
Comisia în acest sens. ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), care este organismul 
național responsabil cu asigurarea aplicării (NEB) Regulamentului (CE) nr. 261/20043 și care 
nu are competențe legate de chestiunile ce privesc bagajele, nu are nicio obligație juridică la 
nivelul UE de a trata plângerea petiționarului. De aceea, pentru a primi asistență suplimentară 
în legătură cu chestiunile care privesc bagajele, pasagerii sunt sfătuiți să contacteze Centrul 
European al Consumatorilor (ECC-Net) din țara de reședință și ar putea fi în interesul lor să 
apeleze la consultanță juridică cu privire la căile de atac disponibile la nivel național, în cazul 
în care consideră că este posibil ca drepturile lor să fi fost încălcate. Aceasta este, într-adevăr, 
o opțiune interesantă, în special dacă sunt membri ai unei organizații pentru protecția 
consumatorilor sau dacă beneficiază de o altă formă de asigurare a protecției juridice. De 
regulă, aceste căi de atac le permit pasagerilor să-și exercite drepturile mai direct și mai 
personal. În cazul în care au suferit pierderi sau daune, de exemplu, numai instanțele naționale 
pot decide măsuri reparatorii. Totuși, deoarece există o limită de timp care guvernează 
recursul la majoritatea căilor de atac în temeiul dreptului național și al Convenției de la 
Montreal, aceștia își pot pierde drepturile dacă nu le invocă într-un interval scurt de timp.

Ca alternativă, asigurarea privată de călătorie ar putea acoperi astfel de incidente.

- În ceea ce privește întârzierea zborului Londra-Veneția:

În cazul unei întârzieri prelungite și în funcție de durata întârzierii în raport cu durata 
zborului, pasagerii pot avea dreptul la asistență și, în cazul în care nu li se aplică circumstanțe 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 889/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 mai 2002 de modificare a 
Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de 
accidente (Text cu relevanță pentru SEE) JO L 140, 30.5.2002, p. 2–5.
2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/consultations/2010_03_01_apr_legislation_en.htm
3 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 -
JO L 46, 17.2.2004, p. 1.
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extraordinare, pot avea dreptul la despăgubiri. Pasagerii ar trebui, în primul rând, să adreseze 
o plângere companiei aeriene. În prezent, companiile aeriene nu au nicio obligație juridică în 
temeiul dreptului UE de a răspunde pasagerilor și nici de a le oferi un răspuns într-un anumit 
termen. Totuși, în cazul în care compania aeriană nu răspunde într-un interval de timp 
rezonabil sau dacă pasagerii nu sunt mulțumiți de răspuns, aceștia pot sesiza NEB al statului 
membru în care a avut loc incidentul sau al statului membru de destinație în cazul zborurilor 
din afara UE. NEB sunt organismele desemnate de autoritățile naționale pentru a asigura 
aplicarea și respectarea Regulamentului (CE) nr. 261/2004 pe teritoriul lor, acestea fiind 
competente să examineze plângerile legate de incidentele care au loc pe acel teritoriu. 

Din informațiile furnizate de petiționar, este imposibil de determinat dacă pasagerul a fost 
informat în mod adecvat cu privire la drepturile sale și dacă i s-a acordat atenție sau dacă în 
cazul său au fost aplicabile anumite circumstanțe excepționale care să excludă dreptul la 
despăgubiri. Se pare, totuși, că pasagerului i s-a oferit un bilet pentru un alt zbor, fiind 
redirecționat până la destinația finală, ceea ce este în conformitate cu obligațiile operatorilor 
de transport aerian în temeiul regulamentului. Din moment ce, din informațiile oferite, prima 
întârziere a zborului în cazul petiționarului pare să fi avut loc în Regatul Unit, NEB competent 
pentru a examina plângerea petiționarului ar trebui să fie cel din Regatul Unit. NEB desemnat 
din Regatul Unit este: 

Civil Aviation Authority
Room K401
CAA House
45-59 Kingsway
Londra
WC2B 6TE

Comisia nu are competența de a examina plângeri individuale, aceasta fiind responsabilitatea 
organismelor naționale responsabile cu asigurarea aplicării dispozițiilor relevante. Comisia 
intervine doar atunci când se constată o practică repetată, care indică faptul că statul membru 
nu aplică regulamentul. Totuși, pasagerii ar trebui să știe că evaluarea NEB nu implică 
consecințe obligatorii din punct de vedere juridic. Prin urmare, după cum s-a menționat mai 
sus, ar putea fi în interesul lor să apeleze la consultanță juridică cu privire la utilizarea căilor 
de atac disponibile la nivel național în legătură cu chestiunile care privesc bagajele, în cazul în 
care consideră că este posibil ca drepturile lor să fi fost încălcate. 

În acest caz, Comisia înțelege că ENAC, după examinarea plângerii petiționarului, l-a sfătuit 
să recurgă la o acțiune în instanță. În această privință, Comisia dorește să sublinieze că nu are 
nicio competență de a anula o decizie a NEB pe baza opiniei sale cu privire la o plângere 
individuală și nu îi poate oferi ajutor petiționarului în acest caz, dar acesta are, totuși, 
posibilitatea de a iniția o acțiune în instanță sau de a adresa plângerea către Civil Aviation 
Authority (CAA) din Regatul Unit, care se pare că este organismul adecvat pentru a fi 
contactat, iar nu ENAC.

Din moment ce serviciile Comisiei au întâlniri regulate cu NEB, îndeosebi pentru a asigura un 
anumit nivel de cooperare între acestea, și deși cele mai bune practici elaborate nu au un 
caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, acestea vor atrage, totuși, atenția ENAC și a 
celorlalte NEB cu privire la aceste aspecte și vor insista asupra importanței de a se oferi un 
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răspuns fiecărui pasager, indiferent de situația invocată, și de a transmite plângerile către 
organismul adecvat, dacă este necesar. Deși, în acest caz, se pare că ENAC nu a transmis 
cazul CAA din Regatul Unit, aceasta a intervenit în cazul petiționarului și a oferit un răspuns. 

Concluzie
În ceea ce privește primul incident, din moment ce în temeiul legislației UE nu a fost 
desemnat un organism național responsabil cu asigurarea aplicării dispozițiilor (NEB), care să 
se ocupe de chestiunile ce țin de bagaje, pasagerul poate solicita asistență din partea 
organizațiilor naționale ale consumatorilor sau a Centrului European al Consumatorilor din 
Italia sau, ca alternativă, poate iniția o acțiune în instanță.

În ceea ce privește cel de-al doilea incident, Comisia dorește să sublinieze că petiționarul ar fi 
trebuie să adreseze plângerea CAA din Regatul Unit, nu ENAC, care nu este organismul 
competent în temeiul Regulamentului nr. 261/2004. 

În fine, Comisia insistă, mai general, asupra faptului că nu este în măsură să acționeze 
împotriva deciziilor NEB cu privire la plângerile individuale și că aceste decizii nu au un 
caracter obligatoriu din punct de vedere juridic în măsura în care, deși NEB pot lua măsuri 
pentru a asigura respectarea dispozițiilor, de ex. sancțiuni, în cazul nerespectării 
Regulamentului nr. 261/2004, acestea nu pot obliga o companie aeriană să ofere despăgubiri 
unui pasager individual. 

Prin urmare, Comisia dorește să ofere petiționarului datele de contact ale Centrului European 
al Consumatorilor din Italia și ale unei organizații pentru protecția consumatorilor, pentru ca 
acesta să poată obține asistență suplimentară cu privire la eventualele căi de atac:

Centro Europeo Consumatori Italia 
Via Francesco Gentile, 135
00173 Roma – ITALIA
Tel.: +39 06 44.23.80.90 
Fax: +39 06 45.55.05.58 
e-mail: info@ecc-netitalia.it

Centro Tutela Consumatori e Utenti / Verbraucherzentrale Südtirol (CTCU/VZS)
Adresa: Via Dodiciville, 2 - IT-39100 Bolzano/Bolzen
Tel.: + 39 04 719 75 597
Fax: + 39 04 719 79 914
E-mail: info@consumer.bz.it
Site internet: www.consumer.bz.it


