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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0253/2012, adresată de Horst-Albert Jung, de cetățenie germană, 
privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 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

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă punerea în aplicare, de către transportatorul aerian Iberia, a 
Regulamentului (CE) nr. 261/2004 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. Petiționarul a întreprins toate demersurile prevăzute de 
regulament în ceea ce privește cererile de compensare, însă nu a obținut nimic. Petiționarul 
consideră că autoritățile l-au plimbat dintr-un loc în altul, iar transportatorul aerian amână 
tratamentul adecvat al plângerii sale și așteaptă ca acesta să introducă o acțiune în justiție. Cu 
toate acestea, petiționarul nu dorește să introducă o acțiune în justiție având în vedere 
costurile pe care le presupune o astfel de acțiune. Petiționarul consideră că Iberia adoptă în 
mod intenționat acest comportament și că acest transportator aerian nu ia în serios 
regulamentul. Petiționarul dorește să fie inițiată o anchetă cu privire la acest caz și, 
presupunând că acest caz nu este unul izolat, solicită, în general, punerea în aplicare eficientă 
a regulamentului de către transportatorii aerieni și autoritățile competente în cauză.

2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012
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La 23 octombrie 2008 petiționarul a zburat la bordul unei nave operate de Ibieria de la Sao 
Paulo (Brazilia) la Düsseldorf, cu escală în Madrid. Zborul de la Sao Paulo la Madrid a avut o 
întârziere de șapte ore și zece minute, din cauza căreia petiționarul a pierdut zborul de 
legătură către Düsseldorf. Petiționarul a solicitat compensare pentru întârziere din partea 
Ibieria în temeiul regulamentului (CE) 261/20041 („regulamentul”). Iberia a respins solicitarea 
petiționarului, pe motiv că întârzierea s-a produs din cauza unor „circumstanțe extraordinare”, 
care scutesc transportatorul aerian de plata compensării. Petiționarul susține că Iberia a 
furnizat informații contradictorii în ceea ce privește cauza întârzierii prin intermediul a 
diferite scrisori, declarând inițial că întârzierea ar fi avut loc din cauza unei aglomerări a 
spațiului aerian, iar, mai târziu, declarând că s-ar fi produs din cauza unei defecțiuni tehnice. 
Nemulțumit de acest răspuns, petiționarul a înaintat o plângere către LBA, Organismul 
național german de punere în aplicare (NEB), care a redirecționat petiționarul către AESA, 
omologul spaniol al NEB, întrucât incidentul a avut loc în jurisdicția acestuia.

AESA a investigat incidentul, susținând plângerea petiționarului și conchizând că motivul 
întârzierii nu intră în categoria „circumstanțe extraordinare”, care ar permite Iberia să refuze 
compensarea. Cu toate acestea, AESA a sfătuit petiționarul să introducă o acțiune în Justiție 
dacă Iberia continuă să-i refuze compensarea. AESA a sfătuit petiționarul și în ceea ce 
privește Regulamentul (CE) 861/2007 din 11 iulie 2007 care stabilește procedura europeană 
cu privire la cererile cu valoare redusă, al cărei scop este de a simplifica și accelera 
soluționarea litigiilor transfrontaliere și de a reduce costurile suportate de titularul de drepturi.

Cu toate acestea, petiționarul nu dorește să suporte costurile și să treacă prin neplăcerea de a 
introduce o acțiune în justiție, întrucât consideră că Iberia se sustrage deliberat de la 
obligațiile sale în temeiul regulamentului, atât în cazul petiționarului, cât și al altora, până 
când nu se introduce o acțiune în justiție.

Regulamentul 261/2004 stabilește o serie de obligații ale transportatorilor aerieni de a oferi 
asistență (informații, răcoritoare, cazare și redirecționare/rambursare) pasagerilor cărora li se 
refuză îmbarcarea sau ale căror zboruri au fost anulate în ultimul moment sau au întârzieri 
prelungite.

Spre deosebire de situațiile în care se refuză îmbarcarea sau zborul este anulat, regulamentul 
nu conține informații explicite referitoarea la compensarea pentru întârziere, însă Curtea de 
Justiție a Uniunii Europene a hotărât că un pasager care ajunge la destinație cu o întârziere 
mai mare de trei ore are dreptul la compensare. Cu toate acestea, regulamentul scutește 
transportatorul aerian de plata unei astfel de compensări, cu condiția ca acesta să facă dovada 
că întârzierea s-a produs din cauza unor „circumstanțe extraordinare” care nu au putut fi 
evitate, deși s-au luat toate măsurile rezonabile. Curtea de Justiție a UE nu consideră că 
defecțiunile tehnice, după cum este cazul petiționarului, îndeplinesc acest criteriu. CJUE a 
confirmat totuși că, în cele din urmă, instanțele naționale au competența de a decide dacă 
„circumstanțele extraordinare” se aplică în circumstanțe specifice.

                                               
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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În conformitate cu articolul 16 din regulament, statele membre au obligația de a numi un NEB 
pentru a investiga eventualele încălcări ale legislației în cauză. Rolul NEB este de a 
monitoriza punerea în aplicare de către industria în cauză a regulamentului pentru a aborda 
chestiunile legate de rele practici și identifica tendințe posibile de nerespectare care ar putea 
aduce daune consumatorilor. În cazul în care identifică o încălcare majoră sau o tendință de 
nerespectare a regulamentului, un NEB poate adopta măsurile de remediere corespunzătoare, 
inclusiv, în ultimă instanță, sancționarea transportatorului aerian. Penalitățile disponibile au 
drept scop abordarea chestiunii legate de daune colective, mai degrabă decât restabilirea unei 
nedreptăți individuale.

În examinarea unei plângeri, NEB-urile, la fel ca AESA, va oferi consultanță pasagerilor, 
pentru a le permită să ia decizii informate referitoare la introducerea unei acțiuni în instanță 
sau, acolo unde este posibil, recurgerea la un serviciu de soluționare alternativă a litigiilor 
(SAL) Unele NEB-uri înlesnesc acest proces, oferind un aviz referitor la o plângere 
individuală, pe care un pasager îl poate utiliza în sprijinul plângerii sale. Aceasta este o 
procedură voluntară și nu este prevăzută în regulament. Consultanța sau avizul oferite de NEB 
nu sunt totuși obligatorii nici pentru transportatorul aerian, nici pentru procesul în instanță.

Prin urmare, în eventualitatea în care un pasager este nemulțumit de răspunsul unui 
transportator aerian la orice solicitare de compensare, chiar și în cazul în care un NEB se 
pronunță în favoarea pasagerului, acesta trebuie totuși să se adreseze unei instanțe naționale 
sau să apeleze la SAL. În unele cazuri, pasagerii pot apela și la procedura europeană cu 
privire la cererile cu valoare redusă, al cărei obiectiv este de a simplifica soluționarea litigiilor 
transfrontaliere minore și de a reduce costurile.

Petiționarul ar trebui să aibă cunoștință de faptul că există termene-limită pentru prezentarea 
unui caz în fața instanțelor judecătorești și că și-ar putea pierde dreptul de a introduce o 
acțiune în instanță dacă nu își afirmă acest drept într-un interval de timp definit.

Site-ul de internet www.airpassengerrights.eu oferă petiționarului mai multe informații 
referitoare la drepturile sale în temeiul acestei legislații..

În temeiul legislației UE, plângerile trebuie adresate Organismului național de punere în 
aplicare competent sau trebuie aduse în fața unei instanțe naționale de către petiționar. 
Comisia nu are competența de a investiga plângerile individuale. Potrivit informațiilor 
furnizate de petiționar, Organismul de punere în aplicare competent din Spania, AESA, pare 
să-și fi respectat obligațiile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 261/2004, întrucât a examinat 
plângerea petiționarului, i-a oferit un aviz motivat referitor la cazul său și informații 
suplimentare privind necesitatea de a înainta cazul unei curți naționale pentru restabilirea unei 
nedreptăți individuale.

Comisia intenționează să înainteze până la sfârșitul anului 2012 o propunere de modificare și 
îmbunătățire ale aplicării Regulamentului privind drepturile pasagerilor transportului aerian 
Cu toate acestea, indiferent de rezultatul acestei reexaminări, pasagerii care solicită 
compensare ar trebui să apeleze la o cale de atac individuală înaintea instanțelor judecătorești 
sau prin intermediul proceselor SAL, în cazul în care un transportator aerian refuză să își 
asume răspunderea.


