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Ref.: Petiția nr. 0322/2011, adresată de Josep Miquel Gascon Baz, de cetățenie 
spaniolă, privind presupusul refuz al companiei Air France de a schimba 
data călătoriei acestuia către Japonia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că acesta a cumpărat online patru bilete de călătorie către Japonia, pentru 
acesta și pentru rudele sale, de la compania de zbor Air France, înainte de accidentul nuclear 
din Japonia. În urma contactării acestei companii de zbor, aceasta a refuzat să-i schimbe 
biletele către altă destinație, susținând că tipul de bilet electronic pe care acesta l-a cumpărat 
nu permite această schimbare. Petiționarul solicită nu doar sprijin în vederea soluționării 
problemei sale, dar și ca Uniunea Europeană să legifereze pentru a preveni acest tip de 
comportament al companiilor de zbor, care este în detrimentul intereselor cetățenilor. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 iunie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Petiționarul prezintă un caz atipic în care schimbarea situației din țara de destinație, ulterior 
achiziționării unui bilet, îl determină pe petiționar să se răzgândească. Din informațiile 
furnizate de către acesta, se pare că nu există nicio probă care să dovedească încălcarea de 
către transportator a legislației UE sau o faptă care să necesite o acțiune în justiție. Ar trebui 
precizat faptul că natura incidentului nuclear la care face referire petiționarul nu a determinat 
compania de zbor sau autoritățile japoneze să decidă anularea zborului sau închiderea 
aeroportului de destinație. 
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Ar trebui precizat că evaluarea unui pericol potențial în cazul călătoriei către anumite zone de 
criză și avertismentele de călătorie ulterioare cad sub incidența responsabilității statelor 
membre, care pot evalua în mod diferit riscurile în cauză și pot da sfaturi diferite pasagerilor, 
astfel cum s-a întâmplat în cazul situației din Japonia. Pentru informații referitoare la 
avertismentele de călătorie, pasagerii sunt sfătuiți să consulte portalul „Protecția consulară 
pentru cetățenii UE”:

http://ec.europa.eu/consularprotection/index.action

Atunci când guvernele emit avertismente de călătorie oficiale, deși legislația aplicabilă nu le 
obligă să procedeze astfel, companiile de zbor pot da dovadă de bunăvoință și pot restitui 
banii pasagerilor care decid să nu călătorească. În orice caz, pasagerii sunt sfătuiți să 
contacteze direct compania de zbor. Relația dintre petiționar și compania de zbor este de fapt 
reglementată de termenii și condițiile din contractul de transport dintre aceștia. Legislația UE 
cere ca acești termeni și condiții să fie comunicați în mod explicit înainte de cumpărare, dar 
nu impune un conținut precis. Din informațiile furnizate, se pare că acele bilete specifice 
cumpărate de petiționar includeau restricții cu privire la posibilitatea modificării sau chiar a 
anulării biletelor. Este logic să se presupună că aceste condiții acordau o reducere a prețului 
biletului în sine, spre deosebire de alte bilete supuse unor condiții mai flexibile. Acceptând 
acești termeni și condiții, petiționarul și-a asumat riscul unor evenimente viitoare, altele decât 
cele care depind de compania de zbor, care pot duce la nulitatea sau pierderea relevanței 
călătoriei. 

Acesta este genul de situație care ar putea fi evitată printr-o poliță de asigurare în caz de 
anulare, care este adesea oferită de compania de zbor însăși sau care poate fi achiziționată 
independent. În mod logic, această poliță ar fi implicat un cost diferențial și ar trebui să 
rămână mereu opțională.

Concluzie

Situația prezentată de petiționar, deși este regretabilă, nu necesită o acțiune de reglementare 
specifică. Fără a aduce atingere normelor specifice care protejează drepturile pasagerilor, de 
exemplu cele prevăzute de Regulamentele nr. 261/2004 și 1008/2008, toate acțiunile care ar 
limita capacitatea transportatorilor de a stabili în mod liber tarifele și costurile de transport 
aerian, precum și condițiile atașate acestora ar trebui analizate cu atenție pentru a evita o 
denaturare care ar fi, în cele din urmă, în detrimentul intereselor consumatorilor prin 
reducerea opțiunilor disponibile, a accesului la transportul aerian, a concurenței între 
companiile de zbor și, în sfârșit, prin creșterea prețurilor și scăderea productivității.


