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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0523/2012, adresată de Rudolf Schmitt, de cetățenie germană, privind 
despăgubirea inadecvată acordată de compania aeriană Lufthansa ca urmare a 
anulării zborului său din cauza erupției vulcanului Eyjafjallajökull în Islanda

1. Rezumatul petiției

Zborul petiționarului a fost anulat ca urmare a erupției vulcanului Eyjafjallajökull în Islanda. 
Potrivit petiționarului, Lufthansa nu i-a oferit acestuia nici asistență, nici despăgubiri 
suficiente. În urma depunerii unei plângeri cu privire la aceasta la organismul german 
competent, Luftfahrt-Bundesamt (LBA), petiționarul a fost informat că procedura sa de 
plângere a fost închisă, întrucât, în conformitate cu normele interne ale LBA, procedurile de 
plângere trebuie închise imediat după achitarea de către compania aeriană a despăgubirilor 
pentru 50 % din daune. Or, conform petiționarului, prejudiciul i-a fost rambursat doar în 
proporție de o treime. Petiționarul consideră că acest tratament este greșit și încalcă 
Regulamentul (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.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Petiționarul reclamă faptul că nu a primit asistență suficientă din partea organismului 
competent german (National Enforcement Body – NEB), Luftfahrt-Bundesamt (LBA), 
responsabil de punerea în aplicare a Regulamentului 261/2004 privind drepturile pasagerilor 
aerieni.
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Comisia dorește să sublinieze, în primul rând, că închiderea spațiului aerian care a afectat mai 
multe țări în aprilie 2010 ca urmare a erupției vulcanului islandez trebuie considerată drept o 
circumstanță extraordinară care scutește companiile aeriene de obligația de a acorda 
indemnizații pasagerilor. În temeiul Regulamentului 261/2004 (denumit în continuare 
„regulamentul”) privind drepturile pasagerilor aerieni1, companiile au totuși obligația, inclusiv 
în astfel de circumstanțe extraordinare, de a oferi asistență și de a asigura deservirea 
pasagerilor:

- dreptul de a alege între rambursarea prețului biletului, o redirecționare în cel mai scurt timp 
și o nouă rezervare la o dată ulterioară;

- deservirea asigurată de compania aeriană în așteptarea redirecționării (apeluri telefonice, 
băuturi, hrană, cazare și transport până la locul de cazare și înapoi).

Numai în cazul în care pasagerul optează pentru redirecționare, companiile aeriene trebuie să 
furnizeze ele însele o asistență adecvată pasagerilor. Numai în circumstanțe excepționale de 
întrerupere de mare amploare a traficului aerian, precum închiderea spațiului aerian ca urmare 
a unei erupții vulcanice care determină anularea sau întârzierea semnificativă a unui număr 
mare de zboruri în mai multe zile, se poate admite ca anumiți pasageri să își organizeze ei 
înșiși redirecționarea și deservirea care ar fi trebuit să le fie furnizate de către compania 
aeriană. Ulterior, ei pot solicita companiei rambursarea tuturor cheltuielilor, în baza facturilor, 
într-o măsură rezonabilă și proporțională în funcție de situație.

Situația specială creată de erupția vulcanică din 2010 a făcut obiectul orientărilor serviciilor 
Comisiei2 care vizează sprijinirea organismelor competente în aplicarea regulamentului în 
acest caz precis, fără a aduce atingere aplicării regulamentului în alte situații care apar mai 
frecvent în transportul aerian și care necesită în principiu asistență și deservirea pasagerilor 
asigurate de companie.

Conform informațiilor furnizate de petiționar, compania i-ar fi oferit o rambursare numai 
parțială a costurilor aferente anulării zborului său. Ulterior, petiționarul a contactat organismul 
competent german, aceasta fiind calea bună care trebuie urmată, însă nu este mulțumit de 
abordarea cazului său de către LBA. 

În conformitate cu orientările sus-menționate, organismul competent poate considera că 
compania și-a respectat obligațiile care decurg din regulament prin oferirea unei rambursări 
parțiale a cheltuielilor suportate de pasageri ca urmare a întreruperii călătoriei, în vederea 
asistenței și a redirecționării. Cu alte cuvinte, în temeiul principiului proporționalității și al 
obiectivelor regulamentului, companiile aeriene au obligația de a rambursa pasagerilor aerieni 
                                               
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.

2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/2011_ash-cloud-crisis-guidelines-for-
interpretation.pdf
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cheltuielile de redirecționare și de asistență în valoarea unei sume raționale și proporționale, 
în funcție de timpul de așteptare și de toate circumstanțele particulare ale cazului respectiv. 
Revine autorităților naționale competente și tribunalelor naționale sarcina de a efectua o 
analiză, de la caz la caz, în vederea stabilirii caracterului adecvat și proporțional al 
cheltuielilor în cauză, luând în considerare, printre altele, astfel cum a fost sugerat în 
orientările din 2010, disponibilitatea și prețul normal al unei camere de hotel și al altor 
servicii din apropierea aeroportului sau dintr-o anumită regiune.

Conform informațiilor furnizate de petiționar, LBA ar fi estimat, în acest caz precis, că o 
ofertă de rambursare în valoare de 50 % din cheltuielile suportate de petiționar era acceptabilă 
având în vedere circumstanțele cauzei. Având în vedere cele sus-menționate și fără a aduce 
atingere unor dovezi lipsă care ar demonstra contrariul, Comisia estimează că autoritățile 
germane au acționat conform principiului proporționalității, regulamentului și orientărilor 
prevăzute mai sus.  

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

Prin urmare, ar putea fi în interesul petiționarului să solicite un aviz juridic privind mijloacele 
de soluționare a litigiilor disponibile la nivel național, inclusiv recurgerea la o procedură de 
soluționare a micilor litigii, dacă acesta consideră că drepturile sale nu au fost respectate. 
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. În special, organizațiile de consumatori pot asista pasagerii într-un astfel de 
demers. 

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 Regulamentul.1. În baza informațiilor furnizate de petiționar, Comisia nu a 
dezvăluit indicii de aplicare necorespunzătoare a regulamentului de către autoritățile naționale 
în cazul de față. 

Conform Comunicării din 11 aprilie 2011,2 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 revizuiri actuale a regulamentului efectuată 
de Comisie.

                                               
1 Documentul de lucru al Comisiei care însoțește Comunicarea COM(2011)174 final
2 COM(2011)174 final


