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Ref.: Petiția nr. 0703/2012 adresată de Vasil Stavrev, de cetățenie bulgară, privind 
reclamațiile la adresa companiei aeriene maghiare Wizz Air

1. Rezumatul petiției

Petiționarul relatează că, în pofida unei întârzieri de peste două ore a unui zbor Wizz Air de la 
Sofia la Dortmund, pasagerii nu au primit despăgubirile cuvenite. Ulterior, doi angajați ai 
companiei aeriene de la aeroportul Dortmund i-au refuzat îmbarcarea pentru zborul de 
întoarcere, solicitându-i să achiziționeze alte bilete și refuzându-i asistența necesară, în ciuda 
faptului că petiționarul era o persoană cu dizabilități și nu putea să se deplaseze fără asistență. 
Prin urmare, petiționarul este de părere că a fost discriminat de către angajații companiei pe 
motiv de dizabilitate, ceea ce încalcă sistematic legislația europeană privind protecția 
consumatorilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 2 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Întârzierea cu Wizz Air

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 a anulării sau a întârzierii prelungite a zborurilor și 
de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/911 stabilește o serie de obligații pentru 
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operatorii de transport aerian privind acordarea de asistență (informații, băuturi răcoritoare, 
cazare și redirecționare/rambursare) pasagerilor cărora li se refuză îmbarcarea sau ale căror 
zboruri sunt anulate fără preaviz sau au întârzieri prelungite.

Spre deosebire de situațiile de refuz al îmbarcării sau de anulare, regulamentul nu prevede în 
mod expres compensarea pentru întârziere. Curtea de Justiție a UE a hotărât că un pasager 
care ajunge la destinație cu o întârziere mai mare de trei ore poate avea dreptul la compensare. 
Se pare că petiționarul nu s-a aflat în această situație, acesta întârziind cu mai mult de două 
ore, însă din informațiile furnizate nu reiese clar dacă întârzierea a depășit trei ore. În plus, 
regulamentul scutește o companie aeriană de plata unei astfel de compensații, cu condiția ca 
aceasta 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. CJUE a confirmat totuși 
că, în cele din urmă, instanțele naționale au competența de a decide dacă „circumstanțele 
extraordinare” se aplică în circumstanțe specifice.

Situația refuzului îmbarcării și lipsa asistenței pentru un pasager cu dizabilități

Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 
privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata 
călătoriei pe calea aerului1 stabilește obligații pentru transportatorii aerieni și pentru 
aeroporturi privind acordarea de asistență, cu condiția notificării prealabile, persoanelor cu 
handicap și cu mobilitate redusă pentru a le permite acestora să călătorească în aceleași 
condiții ca ceilalți pasageri.

Potrivit articolului 7 din regulament, persoana care solicită asistență trebuie să notifice 
transportatorul aerian, agentul său sau operatorul de turism cu cel puțin 48 de ore înainte de 
călătorie. În cazul în care nu se adresează o notificare, aeroportul depune totuși toate eforturile 
să ofere asistența necesară. Cu toate acestea, asistența va fi acordată cu condiția ca pasagerul 
să se prezinte la timp la ghișeul de îmbarcare („în situația în care nu este prevăzută nici o oră, 
cu cel puțin o oră înainte de ora de plecare publicată”). Din informațiile furnizate de 
petiționar, se pare că acesta nu a putut beneficia de asistență deoarece a ajuns târziu la ghișeul 
de îmbarcare. Se pare că întârzierea a fost și motivul pentru care i s-a refuzat îmbarcarea și 
pentru care a trebuit să achiziționeze alte bilete. Situația întârzierii nu face obiectul 
regulamentului.

În conformitate cu articolul 16 din Regulamentul nr. 261/2004 și cu articolul 14 din 
Regulamentul 1107/2006, statele membre trebuie să desemneze organisme naționale de 
aplicare (ONA) care să investigheze potențialele încălcări ale legislației corespunzătoare. 
Rolul ONA este de a monitoriza punerea în aplicare de către industria în cauză a 
regulamentelor pentru a aborda chestiunile legate de rele practici și pentru a identifica 
posibilele tendințe de nerespectare care ar putea aduce daune consumatorilor.  În cazul în care 
identifică o încălcare majoră sau o tendință de nerespectare a regulamentului, un ONA adoptă 
măsurile de remediere corespunzătoare, inclusiv, în ultimă instanță, sancționarea operatorului 
de transport aerian. Penalitățile disponibile au drept scop abordarea chestiunii legate de daune 
colective, mai degrabă decât soluționarea unei nedreptăți individuale. Pasagerii pot depune 
plângeri la orice ONA din orice stat membru al UE, însă ONA responsabil cu investigarea 
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unui caz este cel din statul membru în care s-a produs incidentul. Pasagerii trebuie să depună 
plângerile în primă instanță la operatorul de transport aerian, după care, dacă nu primesc un 
răspuns sau dacă nu sunt mulțumiți de răspunsul din partea operatorului de transport aerian, 
pot depune plângerile la ONA sau pot demara proceduri judiciare.

În cadrul examinării unei plângeri, anumite ONA vor oferi consultanță pasagerilor, pentru a le 
permite 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 
ONA 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 oferit de ONA nu este totuși obligatoriu nici 
pentru operatorul de transport aerian, nici pentru procesul în instanță.

Prin urmare, în cazul în care un pasager nu este mulțumit de răspunsul unei companii aeriene 
cu privire la o cerere de compensare, chiar și în cazurile în care un ONA se pronunță în 
favoarea pasagerului, acesta trebuie să sesizeze direct o instanță națională sau să recurgă la 
SAL. În anumite cazuri, pasagerii pot soluționa o plângere și prin intermediul procedurii 
europene cu privire la cererile cu valoare redusă, al cărei scop este de a simplifica 
soluționarea litigiilor transfrontaliere cu valoare redusă și de a reduce costurile.

Petiționarul ar trebui să aibă în vedere 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 Comisiei Europene1 pune la dispoziția petiționarului informații suplimentare cu privire 
la drepturile sale în baza acestei legislații.

Concluzie
Conform dreptului UE, plângerile referitoare la încălcările drepturilor pasagerilor 
transportului aerian reprezintă o chestiune care trebuie adresată mai întâi operatorului de 
transport aerian efectiv și apoi organismului național de aplicare sau cu privire la care 
petiționarul trebuie să sesizeze direct o instanță națională. Comisia nu are competența de a
investiga plângerile individuale.

Potrivit informațiilor furnizate de petiționar, se pare că, până în prezent, el nu a contactat nici 
operatorul de transport aerian, nici un ONA. Având în vedere că aceasta este procedura 
corectă care trebuie urmată, un pasager care pretinde compensații ar trebui să depună o 
plângere mai întâi la operatorul de transport aerian și apoi la un ONA sau ar trebui să 
urmărească soluționarea individuală prin intermediul instanțelor naționale sau printr-un proces 
SAL adecvat, în cazul în care operatorul de transport aerian refuză să își asume răspunderea.
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