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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1282/2011, adresată de Frej Mikael Valdemar Holmberg, de cetățenie 
finlandeză, privind aplicarea Regulamentului 261/2004/CE 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

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a rezervat bilete de avion la WIZZ Air, o companie poloneză low cost. Compania 
a anulat tronsonul final de zbor de la Varșovia la Ǻbo și l-a înlocuit cu un zbor de la Gdansk 
la Ǻbo. Petiționarul susține că a primit doar o despăgubire parțială pentru costurile 
suplimentare pe care le-a suportat, deoarece zborul ales de acesta nu aparținea unui operator 
de zbor low cost. Acesta contestă conformitatea acestui argument cu regulamentul, în special 
atunci când nu există nicio altă alternativă low cost. Acesta prezintă unele sugestii de 
îmbunătățire a regulamentului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

Articolele 5 și 8 din 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 
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prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului nr. 295/911 stipulează că un pasager 
beneficiază de dreptul la asistență în cazul redirecționării, în condiții de transport 
comparabile, în situațiile în care zborul acestuia este anulat în ultimul moment.  

Comisia consideră că condițiile de transport comparabile ar include transportul la aceeași 
clasă cu cea menționată pe biletul cumpărat (și anume clasa „Economic”). Regulamentul nu 
face distincția între companiile aeriene cu tarife reduse (low cost) și alte tipuri de companii 
aeriene.

Prin urmare, articolul 16.2.1 din cadrul condițiilor generale de transport ale companiei aeriene 
Wizz Air, care stipulează că redirecționarea se va oferi numai pentru un zbor al aceleiași 
companii „sau pentru un zbor oferit de o altă companie aeriană cu tarife reduse”, nu pare să 
îndeplinească această cerință și pare să contravină inadmisibilității renunțării menționate la 
articolul 15 din Regulament și, astfel, este considerat nul și neavenit.

Statele membre sunt responsabile pentru aplicarea și asigurarea respectării regulamentului de 
către companiile aeriene.  În acest caz, această problemă ar ține de competența organismului 
național de punere în aplicare din Polonia, care poate fi contactat la:

Comisia privind drepturile pasagerilor
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Varșovia
Polonia
Tel.: +48 (22) 520 74 84
Fax: +48 (22) 520 73 47
http://www.ulc.gov.pl/kopp@ulc.gov.pl

În schimb, s-ar putea ca pasagerii să dorească să primească consultanță juridică și să își 
prezinte cazul în fața unei instanțe naționale, întrucât numai aceasta ar putea oferi compensații 
în asemenea circumstanțe.  În această privință, este important a se menționa Regulamentul 
(CE) nr. 861/2007 din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la 
cererile cu valoare redusă2, care a instituit o procedură europeană pentru rezolvarea micilor 
dispute transfrontaliere de această natură.  Pasagerii ar trebui să ia în considerare termenele de 
prezentare a unui caz în fața instanțelor judecătorești și faptul că își pot pierde dreptul de a 
introduce o acțiune în justiție dacă nu își revendică drepturile într-o perioadă stabilită.

Concluzii

Site-ul web www.airpassengerrights.eu oferă petiționarului informații suplimentare cu privire 
la drepturile sale în conformitate cu acest regulament.

Potrivit legislației UE, plângerile, precum cea adresată de petiționar, țin de competența 
organismelor naționale de punere în aplicare (ONPA), numite conform Regulamentului 
261/2004. Altfel, petiționarul poate să se adreseze direct unei instanțe naționale. Prin urmare, 
Comisia sugerează ca petiționarul să își depună plângerea la ONPA din Polonia sau la instanța 
                                               
1 JO L46, 17.2.2004, p.1.
2 JO L199, 31.7.2007, p.1.
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judecătorească națională competentă.

Cu privire la sugestiile petiționarului de îmbunătățire a Regulamentului, în comunicarea sa 
către Parlamentul European din 19 decembrie 2011 (O viziune europeană asupra pasagerilor: 
Comunicare privind drepturile pasagerilor pentru toate tipurile de transport (COM (2011) 
898), Comisia a afirmat că va analiza, în cadrul următoarei evaluări de impact, funcționarea 
Regulamentului (CE) 261/2004 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe cale aeriană. 
Comisia a lansat o consultare publică în decembrie 2011 pentru a colecta propuneri de la 
părțile interesate cu privire la o posibilă revizuire a Regulamentului, iar această consultare s-a 
încheiat la 16 martie 2012. Pe baza rezultatelor consultării publice și ale evaluării de impact, 
care urmează să aibă loc, Comisia intenționează să prezinte o propunere de modificare a 
Regulamentului până la sfârșitul anului 2012.  Majoritatea sugestiilor petiționarului se 
regăsesc în această activitate. 


