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Comisia pentru petiții

30.8.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1336/2011, adresată de Rudolf Karlberger, de cetățenie austriacă, 
privind modul în care companiile aeriene gestionează bagajele care nu ajung 
la destinație ale pasagerilor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă modul în care operatorii de transport aerian gestionează bagajele care nu 
ajung la destinație. Potrivit petiționarului, operatorii de transport aerian gestionează bagajele 
după cum consideră de cuviință. Petiționarul solicită UE să adopte măsuri stricte care să 
oblige companiile aeriene să respecte proceduri adecvate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Comisia ar dori să sublinieze faptul că legislația internațională și a UE în vigoare oferă norme 
de protecție a pasagerilor transportului aerian în cazul problemelor legate de bagaje. Acestea 
sunt Convenția de la Montreal1 și Regulamentul 889/20022 de transpunere a Convenției în 
dreptul UE, care conțin dispoziții referitoare la răspunderea transportatorului aerian în cazul 
pierderii, deteriorării sau întârzierii bagajelor.

                                               
1 Convenţia pentru unificarea anumitor norme referitoare la transportul aerian internaţional (Montreal, 28 mai 
1999).
2 Regulamentul (CE) nr. 889/2002 al Parlamentului European şi 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, JO L 140, 30.5.2002, p. 2–5.
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În cazul problemelor legate de bagaje, pasagerii pot beneficia, în anumite condiții, de o 
compensație în valoare de cel mult aproximativ 1 220 EUR, dacă transportatorul și pasagerul 
nu au stabilit, de comun acord, o valoare superioară. Operatorul aerian nu își asumă nicio 
răspundere pentru bagajele deteriorate și pierdute dacă deteriorarea sau pierderea au survenit 
în urma unei calități sau a unui defect inerent al bagajului. Operatorul de transport aerian nu 
își asumă răspunderea pentru bagajele întârziate dacă au fost luate toate măsurile rezonabile 
pentru evitarea daunei cauzate de întârzierea bagajului sau dacă a fost imposibilă luarea 
măsurilor în cauză. În ceea ce privește bagajele de mână, inclusiv obiectele personale, 
operatorul de transport aerian este răspunzător numai dacă deteriorarea a survenit din vina 
acestuia.

Dacă bagajul este deteriorat, întârziat, pierdut sau distrus, pasagerii trebuie să înainteze cât 
mai curând posibil o reclamație în scris către operatorul de transport aerian. Termenul-limită 
pentru înaintarea reclamației este de 7 zile de la data primirii bagajului dacă bagajul a fost 
deteriorat și 21 de zile dacă bagajul a fost predat cu întârziere.

Dacă pasagerii nu sunt mulțumiți de modul de gestionare a reclamației de către operator, 
aceștia pot solicita consultanță juridică și daune prin intermediul instanțelor naționale, întrucât 
în asemenea circumstanțe se pot acorda compensații numai pe baza normelor descrise mai 
sus. Pentru a-și cere drepturile, pasagerii ar putea apela, de exemplu, la procedura europeană 
cu privire la cererile cu valoare redusă (instituită prin Regulamentul 861/20071) sau la o 
procedură similară la nivel național. Pentru asistență ulterioară, Comisia îi sugerează 
petiționarului să contacteze Centrul european pentru consumatori (CEC-Net) din țara de 
reședință. 

O listă a centrelor este disponibilă pe site-ul departamentului Comisiei competent (DG 
Sănătate și Consumatori):
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/index_en.htm
În ultimul rând, Comisia ar dori să evidențieze faptul că, în cadrul propunerii sale referitoare 
la „pachetul privind aeroporturile” din 1.12.2011, a înaintat o revizuire a normelor privind 
serviciile de gestionare la sol, inclusiv serviciile de gestionare a bagajelor. Propunerea 
Comisiei are drept obiectiv îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor de gestionare la sol. 
Pentru mai multe informații puteți consulta site-ul: 
http://ec.europa.eu/transport/air/airports/ground_handling_market_en.htm

Concluzie
Întrebările legate de problemele în ceea ce privește bagajele au fost incluse în consultarea 
publică privind o eventuală modificare a Regulamentului 261/20042 desfășurată de Comisie în 
perioada 19 decembrie 2011 - 11 martie 2012. Pe baza rezultatelor acestei consultări publice 
și a evaluării viitoare a impactului, Comisia intenționează să înainteze o propunere de 
                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a 
unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă, JO L 199, 31.7.2007, p. 1.
2 Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire 
a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la 
îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor , JO L 46, 17.2.2004, p. 1.
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modificare a acestui regulament până la sfârșitul anului 2012. Propunerea în cauză ar putea 
include dispoziții referitoare la bagaje și/sau ar putea fi însoțită de modificări ale 
Regulamentului 889/2002. În acest context, sugestiile petiționarului sunt foarte utile.

Între timp, după cum a menționat în răspunsul său la întrebarea parlamentară pe aceeași 
temă1, deși numărul de bagaje pierdute este în scădere, Comisia va promova în continuare 
normele aplicabile, pentru a le face cunoscute pasagerilor, și va monitoriza acțiunile statelor 
membre pentru a garanta punerea în aplicare a unor astfel de norme. 

                                               
1 E-002711/2012, http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/application/search.do?language=EN.


