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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0062/2012 adresată de Yves Chanel, de cetățenie franceză, privind 
compania aeriană Iberia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă lipsa de reacție a companiei aeriene spaniole Iberia ca urmare a unei 
plângeri privind întârzierea unui zbor. Acesta pretinde că legislația europeană nu este eficientă 
deoarece nu prevede sancțiuni, ceea ce are drept consecință faptul că companiile aeriene 
răspund la o plângere numai atunci când li se intentează proces. Petiționarul invită 
Parlamentul European să sporească eficiența normelor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 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 dorește să sublinieze în primul rând faptul că, în conformitate cu Regulamentul 
261/2004 privind drepturile pasagerilor din transportul aerian1, următoarele drepturi ale 
pasagerilor se aplică în caz de întârziere:

- asistență oferită de compania aeriană (apeluri telefonice, băuturi, hrană, cazare și transport 
până la locul de cazare și înapoi);
                                               
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 - JO L 46, 17.2.2004, p. 1.
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- dreptul la rambursarea biletului dacă după cinci ore de întârziere, pasagerul decide să nu mai 
continue călătoria;

- dreptul la o compensație dacă pasagerul ajunge la destinația finală cu o întârziere de cel 
puțin trei ore, cu condiția ca întârzierea să nu se fi datorat unor circumstanțe extraordinare 
care nu ar fi putut fi evitate nici dacă s-ar fi luat toate măsurile rezonabile1. 

Din informațiile furnizate în petiție reiese că petiționarul a depus o plângere la compania 
aeriană cu privire la întârzierea zborului său. Totuși, nu se precizează dacă plângerea a fost 
depusă în urma lipsei de asistență pe parcursul întârzierii zborului sau dacă este vorba despre 
o solicitare de compensare. În ultimul caz, trebuie precizat că dreptul la compensații nu este 
automat, compania putând să dovedească existența unor circumstanțe extraordinare care au 
cauzat întreruperea călătoriei. Autoritățile naționale competente și tribunalele decid în primul 
rând dacă s-au produs asemenea circumstanțe. Petiționarul precizează totuși că nu a primit 
răspuns după o lună de așteptare. 

Atunci când pasagerul nu este mulțumit de modul de tratare a reclamației sale de către 
companie sau atunci când nu primește niciun răspuns, el poate depune o plângere la 
organismul național de control responsabil cu punerea în aplicare a regulamentului în statul 
membru unde s-a produs incidentul sau, dacă incidentul a avut loc într-o țară terță, în țara de 
destinație a zborului respectiv. În cazul de față este vorba de organismul următor:

Agencia Estatal de Seguridad Aérea
División de Calidad y Protección al Usuario.
Avda. General Perón 40, Acceso B, (Recepción planta 1ª)
28020 MADRID          
Tel.: + 34 91 396 82 10
http://www.seguridadaerea.es/

Cu toate acestea, este important de știut că avizul organismului nu are un caracter juridic 
obligatoriu pentru compania aeriană. Organismul de control poate sancționa companiile 
pentru nerespectarea regulamentului, dar aceste măsuri sunt independente de rezolvarea 
plângerilor individuale ale pasagerilor.

Astfel, ar putea fi în interesul petiționarului să solicite un aviz juridic privind modalitățile de 
soluționare ale litigiilor la nivel național dacă consideră că drepturile sale au fost încălcate. 
Asemenea mijloace permit, în general, exercitarea drepturilor într-o manieră directă și 
personală, în contextul în care doar instanțele judecătorești naționale pot să acorde 
compensații. 

Există, în mod deosebit, o procedură europeană cu privire la cererile cu valoare redusă, care 
urmărește ameliorarea, simplificarea și reducerea costurilor litigiilor transfrontaliere privind 
cererile de valoare redusă:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/sc_information_ro.htm

                                               
1 a se vedea cauzele conexate C-402/07 și C-432/07, Stugeon e.a.
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În ceea ce privește aceste litigii transfrontaliere, consumatorii pot să obțină informații și 
asistența necesară în special prin Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) 
din țara lor de reședință. Lista cu centrele rețelei CEC este disponibilă pe pagina de internet a 
Direcției Generale Sănătate și Consumatori a Comisiei:
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_ro.htm

Concluzie

Comisia controlează punerea în aplicare de către statele membre a Regulamentului 261/2004 
și subliniază că fiecare stat membru a instituit un sistem de sancțiuni pentru companiile care 
nu respectă Regulamentul1. Cu toate acestea, Comisia examinează în prezent, în cadrul unui 
studiu de impact, diferitele opțiuni posibile în ceea ce privește drepturile pasagerilor din 
transportul aerian. Conform Comunicării din 11 aprilie 20112, punerea în aplicare eficientă a 
drepturilor pasagerilor dar și accesul pasagerilor la informații privind drepturile lor, la un 
tratament mai uniform și mai rapid al plângerilor și la mecanisme de soluționare a litigiilor 
mai simple și mai ieftine, sunt printre obiectivele principale ale unei revizuiri viitoare.

                                               
1 Documentul de lucru al Comisiei care însoțește Comunicarea COM(2011) 0174
2 COM(2011) 0174


