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* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului 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 a Regulamentului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de 
transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora
(COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2013)0130),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0066/2013),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 20131,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorilor (A7–0000/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În Cauza C-22/11 (Finnair), Curtea 
Europeană a decis că noțiunea „refuz la 
îmbarcare” trebuie interpretată ca fiind 
referitoare nu numai la cazurile în care se 
refuză îmbarcarea din cauza 
suprarezervării, ci și la cazurile în care se 
refuză îmbarcarea din alte motive, cum ar 
fi cele operaționale. Având în vedere 
această confirmare, nu există niciun 
motiv pentru a modifica definiția actuală a 
„refuzului la îmbarcare”.

(5) În Cauza C-22/11 (Finnair), Curtea de 
Justiție a decis că noțiunea „refuz la 
îmbarcare” trebuie interpretată ca fiind 
referitoare nu numai la cazurile în care se 
refuză îmbarcarea din cauza 
suprarezervării, ci și la cazurile în care se 
refuză îmbarcarea din alte motive, cum ar 
fi cele operaționale. Definiția „refuzului la 
îmbarcare” ar trebui să acopere cazurile 
în care ora plecării a fost anticipată, cu 
consecința că un pasager a pierdut zborul.

Or. en

Justificare

Definiția actuală a „refuzului la îmbarcare” trebuie modificată, pentru a include situațiile în 
care un pasager pierde un zbor din cauză că ora de plecare a fost anticipată.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Regulamentul (CE) nr. 261/2004 se 
aplică, de asemenea, pasagerilor care au 
rezervat un zbor ca parte a unui pachet de 
călătorie. Cu toate acestea, trebuie să se 
precizeze că pasagerii nu pot cumula 
drepturile corespunzătoare atât în temeiul 
prezentului regulament, cât și al Directivei 
Consiliului 90/314/CEE a Consiliului din 
13 iunie 1990 privind pachetele de servicii 
pentru călătorii, vacanțe și circuite. 
Pasagerii ar trebui să aibă posibilitatea de a 
alege în temeiul cărui text de lege depun 
cererile, dar nu ar trebui să aibă dreptul de 
a cumula compensații pentru aceeași 

(6) Regulamentul (CE) nr. 261/2004 se 
aplică, de asemenea, pasagerilor care au 
rezervat un zbor ca parte a unui pachet de 
călătorie. Cu toate acestea, trebuie să se 
precizeze că pasagerii nu pot cumula 
drepturile corespunzătoare atât în temeiul 
prezentului regulament, cât și al Directivei 
Consiliului 90/314/CEE a Consiliului din 
13 iunie 1990 privind pachetele de servicii 
pentru călătorii, vacanțe și circuite. 
Pasagerii ar trebui să aibă posibilitatea de a 
alege în temeiul cărui text de lege depun 
cererile, dar nu ar trebui să aibă dreptul de 
a cumula compensații pentru aceeași 
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problemă în temeiul ambelor texte 
legislative. Pasagerii nu ar trebui să fie 
preocupați de modul în care 
transportatorii aerieni și agențiile de voiaj 
își repartizează între ele aceste cereri.

problemă în temeiul ambelor texte 
legislative.

Or. en

Justificare

Eliminarea ultimei propoziții clarifică faptul că Regulamentul 261/2004 și Directiva 
90/314/CEE privind pachetul de servicii constituie două acte legislative distincte, ceea ce 
înseamnă că pasagerii trebuie să-și adreseze revendicările exclusiv companiei aeriene care 
exploatează aeronava. Dacă obligațiile prevăzute în Regulamentul 261 și cele din Directiva 
privind pachetul de servicii coincid, pasagerii pot însă alege legislația în temeiul căreia își 
formulează revendicările.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a îmbunătăți nivelurile de 
protecție, pasagerilor nu ar trebui să li se 
refuze îmbarcarea pe segmentul întors al 
unui bilet dus-întors pe motiv că segmentul 
dus nu a fost utilizat.

(7) Pentru a îmbunătăți nivelurile de 
protecție, pasagerilor nu trebuie să li se 
refuze îmbarcarea pe segmentul întors al 
unui bilet dus-întors pe motiv că segmentul 
dus nu a fost utilizat.

Or. en

Justificare

Obiectivul urmărit prin această normă trebuie să fie interzicerea fără echivoc a practicii.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În prezent, pasagerii sunt uneori 
penalizați pentru greșelile de ortografiere a 
numelor lor, prin aplicarea unor taxe 
administrative. Corecțiile rezonabile ale 

(8) În prezent, pasagerii sunt uneori 
penalizați pentru greșelile de ortografiere a 
numelor lor, prin aplicarea unor taxe 
administrative. Corecturile aduse greșelilor 
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greșelilor la rezervare ar trebui să fie 
permise gratuit, cu condiția ca acestea să 
nu presupună o modificare a orei, datei,
itinerariului sau pasagerului.

la rezervare ar trebui să fie permise gratuit, 
cu condiția ca acestea să nu presupună o 
modificare a orei, datei, itinerariului sau 
pasagerului.

Or. en

Justificare

Noțiunea de „corecturi rezonabile” lasă prea mult loc pentru interpretări.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Trebuie precizat că, în cazurile de 
anulare, alegerea între a primi despăgubiri, 
a continua călătoria prin redirecționare sau 
a amâna călătoria la o dată ulterioară 
reprezintă decizia pasagerului și nu a 
transportatorului aerian.

(9) Trebuie precizat că, în cazurile de 
anulare, alegerea între a primi despăgubiri, 
a continua călătoria prin redirecționare sau 
a amâna călătoria pe mai târziu, în aceeași 
zi sau la o dată ulterioară reprezintă decizia 
pasagerului și nu a operatorului de 
transport aerian.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Protecția financiară a pasagerilor în 
caz de faliment al companiei aeriene 
constituie o componentă esențială a unui 
sistem eficace în materie de drepturi ale
călătorilor. Pentru a consolida protecția 
pasagerilor companiilor aeriene în 
eventualitatea anulării zborurilor din 
cauza insolvenței unui operator de 
transport aerian sau a suspendării 
activității unui operator de transport 
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aerian din cauza revocării licenței sale de 
operare, operatorii de transport aerian ar 
trebui să fie obligați să prezinte dovezi 
suficiente care să garanteze rambursarea 
banilor pasagerilor sau repatrierea 
acestora. 

Or. en

Justificare

Cerința de a furniza dovezi asiguratorii suficiente lasă loc pentru mai multe măsuri pe care 
operatorii de transport aerian le pot lua pentru protejarea pasagerilor în caz de insolvență. 
Printre opțiuni s-au putea număra și un fond sau o asigurare. 

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Aeroporturile și utilizatorii precum 
transportatorii aerieni și companiile de 
handling la sol trebuie să coopereze pentru 
a reduce la minimum impactul 
perturbărilor de zbor multiple asupra 
pasagerilor prin asigurarea serviciilor de 
asistență și prin redirecționare. În acest 
scop, statele membre trebuie să 
întocmească planuri alternative pentru
astfel de situații și să conlucreze la 
elaborarea acestor planuri.

(10) Administrațiile aeroportuare și 
utilizatorii precum operatorii de transport 
aerian, companiile de handling la sol și 
furnizorii de servicii de navigație ar trebui 
să coopereze pentru a reduce la minimum 
impactul perturbărilor de zbor multiple 
asupra pasagerilor prin asigurarea 
serviciilor de asistență și prin 
redirecționare. În acest scop, statele 
membre trebuie să întocmească planuri de 
contingență pentru astfel de situații și să 
conlucreze cu autoritățile naționale, 
regionale sau locale la elaborarea acestor 
planuri. Planurile de contingență existente 
ar trebui, dacă este necesar, adaptate în 
consecință.

Or. en

Justificare

Numeroase aeroporturi dispun deja de planuri de contingență care ar trebui adaptate în 
funcție de necesități. Implicarea autorităților naționale, regionale sau locale în elaborarea 
unor asemenea planuri este necesară, în special în cazul unor disfuncționalități majore.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Operatorii de transport aerian ar 
trebui să instituie proceduri și acțiuni 
coordonate pentru informarea 
corespunzătoare a pasagerilor aflați în 
situație de necesitate. Respectivele 
proceduri ar trebui să indice clar cine 
răspunde, în fiecare aeroport, de îngrijire, 
asistență, redirecționare sau rambursare 
și să instituie metode și condiții privind 
prestarea acestor servicii.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Regulamentul (CE) nr. 261/2004 ar 
trebui să includă în mod explicit dreptul la 
despăgubiri pentru pasagerii care suferă 
întârzieri prelungite, în conformitate cu 
hotărârea Curții Europene de Justiție în 
cauzele conexate C-402/07 și C-432/07 
(Sturgeon). În același timp, pragurile care 
dau dreptul la despăgubiri trebuie mărite 
pentru a se ține cont de impactul 
financiar asupra sectorului și a se evita 
creșterea în consecință a frecvenței 
anulărilor. Pentru a se asigura că cetățenii 
care călătoresc în UE beneficiază de 
condiții omogene de despăgubire, pragul ar 
trebui să fie aceeași pentru toate călătoriile 
în interiorul Uniunii, însă trebuie să 
depindă de distanța de parcurs pentru 
călătoriile înspre și dinspre țări terțe pentru 
a ține seama de dificultățile operaționale 

(11) Regulamentul (CE) nr. 261/2004 ar 
trebui să includă în mod explicit dreptul la 
despăgubiri pentru pasagerii care suferă 
întârzieri prelungite, în conformitate cu 
hotărârea Curții Europene de Justiție în 
cauzele conexate C-402/07 și C-432/07 
(Sturgeon). Pentru a se asigura că cetățenii 
care călătoresc în Uniune beneficiază de 
condiții omogene de despăgubire, pragul ar 
trebui să fie aceeași pentru toate călătoriile 
în interiorul Uniunii, însă trebuie să 
depindă de distanța de parcurs pentru 
călătoriile înspre și dinspre țări terțe pentru 
a ține seama de dificultățile operaționale 
întâmpinate de operatorii de transport 
aerian în tratarea cazurilor de întârziere la 
aeroporturi îndepărtate.
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întâmpinate de transportatorii aerieni în 
tratarea cazurilor de întârziere la 
aeroporturi îndepărtate.

Or. en

Justificare

Acest amendament ține seama de poziția raportorului în privința pragurilor peste care 
întârzierile ar trebui să genereze un drept la compensare. Raportorul opinează că aceste 
praguri ar trebui să fie stabilite în concordanță cu sentința pronunțată de CEJ în cauza 
Sturgeon care, în cazul întârzierilor îndelungate, adică de peste 3 ore, le conferă călătorilor 
aceleași drepturi ca și în cazul zborurilor anulate.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) În ceea ce privește cuantumul 
compensației, pentru toate zborurile din 
interiorul Uniunii trebuie să fie aplicabilă 
aceeași sumă, indiferent de distanța 
implicată. Pentru zborurile din țări terțe, 
cuantumul compensației trebuie să fie 
raportat la distanța de zbor.

Or. en

Justificare

Raportorul este de părere că cuantumul compensației ar trebui să fie același pentru toate 
călătoriile din interiorul UE, însă că în cazul călătoriilor către și dinspre țări terțe, el ar 
trebui raportat la distanța parcursă, pentru a se lua în considerație dificultățile de ordin 
operațional cu care se confruntă operatorii de transport aerian în cazul întârzierilor în 
aeroporturi îndepărtate.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a garanta securitatea juridică, (12) Pentru a garanta securitatea juridică, 
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Regulamentul (CE) nr. 261/2004 ar trebui 
să confirme în mod explicit că schimbarea 
orarelor de zbor are un impact similar 
asupra pasagerilor la întârzierile prelungite 
și că, prin urmare, trebuie să dea naștere 
unor drepturi similare.

Regulamentul (CE) nr. 261/2004 ar trebui 
să confirme în mod explicit că schimbarea 
orarelor de zbor are un impact similar 
asupra pasagerilor la întârzierile prelungite 
sau la refuzarea îmbarcării și că, prin 
urmare, trebuie să dea naștere unor drepturi 
similare.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pasagerii care pierd zborul de legătură 
trebuie beneficieze de asistență adecvată în 
așteptarea redirecționării. În conformitate 
cu principiul egalității de tratament, acești 
pasageri trebuie să poată solicita 
despăgubiri în același temei cu pasagerii 
ale căror zboruri sunt amânate sau anulate, 
ținând cont de întârzierea cu care ajung la 
destinația finală a călătoriei.

(13) Pasagerii care pierd zborul de legătură 
din cauza unei schimbări de orar sau a 
unei întârzieri trebuie beneficieze de 
asistență adecvată în așteptarea 
redirecționării. În conformitate cu 
principiul egalității de tratament, acești 
pasageri trebuie să poată solicita 
despăgubiri în același temei cu pasagerii 
ale căror zboruri sunt amânate sau anulate, 
ținând cont de întârzierea cu care ajung la 
destinația finală a călătoriei.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În principiu, obligația de oferi 
asistență și redirecționare ar trebui să-i 
incumbe operatorului de transport aerian 
căruia i se datorează schimbarea orarului 
sau întârzierea. Cu toate acestea, pentru a 
diminua povara economică impusă 
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operatorului de transport aerian în cauză, 
compensația de achitat pasagerului ar 
trebui raportată la întârzierea unui zbor 
de legătură precedent în punctul de 
transfer.

Or. en

Justificare

Raportorul opinează că, având în vedere numărul mare de transportatori care operează 
zboruri regionale pe distanțe  mici în interiorul UE, povara financiară generată de plata 
compensației ar trebui redusă la aceștia din urmă. Reținând toate acestea, din rațiuni legate 
de proporționalitate se adaugă o dublă condiție, de aplicat atunci când operatorul de 
transport aerian de dinainte a provocat doar o întârziere de scurtă durată care duce, în final, 
la pierderea zborului de legătură și la o întârziere mult mai îndelungată pentru ajungerea la 
destinația finală. 

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Transportatorii aerieni au în prezent 
răspundere nelimitată pentru cazarea 
pasagerilor lor în cazul unor circumstanțe 
extraordinare de lungă durată. 
Incertitudinea generată de absența unei 
limite de timp poate pune în pericol 
stabilitatea financiară a respectivului 
transportator. Prin urmare, transportatorii 
aerieni ar trebui să fie în măsură să 
limiteze acordarea de asistență după o 
anumită perioadă de timp. De asemenea, 
planificarea pentru situații de urgență și 
redirecționarea rapidă ar trebui să limiteze 
riscul ca pasagerii să rămână blocați pentru 
perioade lungi de timp.

(16) Operatorii de transport aerian au în 
prezent răspundere nelimitată pentru 
cazarea pasagerilor lor în cazul unor 
circumstanțe extraordinare de lungă durată. 
Operatorii de transport aerian ar trebui 
totuși să fie în măsură să limiteze 
acordarea de asistență în ceea ce privește 
costul cazării și, în cazul în care pasagerii 
se cazează ei înșiși, în ceea ce privește 
costurile și îngrijirea, după o anumită 
perioadă de timp De asemenea, 
planificarea pentru situații de urgență și 
redirecționarea rapidă ar trebui să limiteze 
riscul ca pasagerii să rămână blocați pentru 
perioade lungi de timp.

Or. en

Justificare

În cazul unor disfuncționalități majore, pentru soluționarea situației ar trebui ca toate părțile 
implicate (autorități, aeroporturi, companii aeriene, hoteluri și pasageri) să accepte 
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asumarea unei responsabilități comune. Obligația companiei aeriene de a asigura îngrijire 
poate fi limitată la costurile de cazare pe noapte și pe pasager. O excepție de la această 
regulă ar putea fi introdusă atunci când pasagerii se cazează ei înșiși. Într-o astfel de 
situație, compania aeriană poate limita costurile de cazare și de îngrijire după epuizarea 
unui anumit interval de timp.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pasagerii ar trebui să fie corect 
informați nu numai cu privire atât la 
drepturile lor în cazuri de perturbare a 
zborului, ci și la cauza în sine a perturbării, 
de îndată ce informațiile sunt disponibile. 
Aceste informații ar trebui să fie de 
asemenea furnizate și atunci când pasagerii 
au achiziționat biletul de la un intermediar 
stabilit în Uniune.

(20) Pasagerii ar trebui să fie corect 
informați nu numai cu privire atât la 
drepturile lor în cazuri de perturbare a 
zborului, ci și la cauza în sine a perturbării, 
de îndată ce informațiile sunt disponibile. 
Aceste informații ar trebui să fie de 
asemenea furnizate de către operatorul de 
transport aerian și atunci când pasagerii 
au achiziționat biletul de la un intermediar 
stabilit în Uniune.

Or. en

Justificare

Operatorul de transport aerian este singura sursă fiabilă în ceea ce privește informațiile 
referitoare la cauzele perturbațiilor zborurilor.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În cauza C-139/11 (Moré/KLM), 
Curtea Europeană de Justiție a clarificat 
faptul că termenele pentru introducerea 
acțiunilor în despăgubire sunt determinate 
în conformitate cu normele naționale ale 
fiecărui stat membru.

(23) În cauza C-139/11 (Moré/KLM), 
Curtea de Justiție a clarificat faptul că 
termenele pentru introducerea acțiunilor în 
despăgubire sunt determinate în 
conformitate cu normele naționale ale 
fiecărui stat membru. În ceea ce privește 
soluționările extra-judiciare, termenele se 
stabilesc în conformitate cu Directiva 
2013/11/UE a Parlamentului European și 
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a Consiliului privind soluționarea 
alternativă a litigiilor în materie de 
consum și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a 
Directivei 2009/22/CE (Directiva privind 
SAL în materie de consum)1.
_________________________
1 JO L 165, 18.6.2013, p. 65.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a garanta că deteriorarea sau 
pierderea echipamentelor de mobilitate este 
compensată la valoarea lor integrală, 
transportatorii aerieni ar trebui să ofere 
gratuit persoanelor cu mobilitate redusă 
posibilitatea de a face o declarație specială 
de interes, care în temeiul Convenției de la 
Montreal le permite să urmărească 
despăgubirea integrală pentru pierderi sau 
daune.

(27) Pentru a garanta că deteriorarea sau 
pierderea echipamentelor de mobilitate este 
compensată la valoarea lor integrală, 
operatorii de transport aerian ar trebui să 
ofere gratuit persoanelor cu dizabilități sau 
celor cu mobilitate redusă posibilitatea de a 
face o declarație specială de interes, care în 
temeiul Convenției de la Montreal le 
permite să urmărească despăgubirea 
integrală pentru pierderi sau daune.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pasagerii nu sunt întotdeauna siguri de 
dimensiunea, greutatea sau numărul 
bagajelor pe care au dreptul să le ia la bord. 
Pentru a se asigura că pasagerii sunt pe 
deplin conștienți de caracteristicile 

(28) Pasagerii nu sunt întotdeauna siguri de 
dimensiunea, greutatea sau numărul 
bagajelor pe care au dreptul să le ia la bord. 
Pentru a se asigura că pasagerii sunt pe 
deplin conștienți de caracteristicile 
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bagajelor de cabină și de cală permise 
conform biletului achiziționat, 
transportatorii aerieni trebuie să indice în 
mod clar aceste caracteristici în momentul 
rezervării și la aeroport.

bagajelor de cabină și de cală permise 
conform biletului achiziționat, operatorii 
de transport aerian trebuie să indice în 
mod clar aceste caracteristici înainte de 
rezervare, pe toate canalele de distribuție, 
inclusiv sistemele de rezervare 
computerizate și înregistrarea la aeroport. 
Organizatorii trebuie să informeze 
pasagerii în consecință.

Or. en

Justificare

Pentru asigurarea transparenței, informațiile ar trebui, de asemenea, să fie disponibile prin 
toate canalele de distribuție, în special în cadrul sistemelor de rezervare computerizate prin 
intermediul cărora sunt rezervate marea majoritate a biletelor de avion. În Europa, 
aproximativ 70 % din biletele de avion sunt vândute prin intermediari.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Având în vedere termenele scurte de 
depunere a reclamațiilor pentru bagajele 
pierdute, deteriorate sau întârziate, 
transportatorii aerieni ar trebui să ofere 
pasagerilor posibilitatea de a depune o 
reclamație prin furnizarea unui formular 
de reclamație la aeroport. Acest formular 
ar putea în egală măsură să ia forma 
raportului PIR - Property Irregularity 
Report.

(31) Având în vedere termenele scurte de 
depunere a reclamațiilor pentru bagajele 
pierdute, deteriorate sau întârziate, în toate 
aeroporturile în care pasagerii au 
posibilitatea de a depune o reclamație la 
sosire ar trebui înființate servicii speciale 
pentru recuperarea bagajelor. În acest 
scop, operatorii de transport aerian ar 
trebui să ofere pasagerilor un formular de
reclamație. Acest formular ar putea în 
egală măsură să ia forma raportului PIR -
Property Irregularity Report. În anexa 2a 
la acest regulament ar trebui stabilit un 
formular de reclamație tipizat.

Or. en

Justificare

Din motive de ordin practic, în toate aeroporturile ar trebui să fie disponibil un serviciu 
special pentru recuperarea bagajelor, în vederea accelerării și facilitării procedurii. Odată 
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cu regulamentul revizuit, ar trebui pus la dispoziție un formular de reclamație tipizat pentru 
întreaga UE.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 1 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) La articolul 1 alineatul (1), se 
introduce următoarea literă:
„(ca) pierd un zbor de legătură.”

Or. en

Justificare

Având în vedere noul articol 6a referitor la „zboruri de legătură pierdute”, obiectul 
regulamentului, definit la articolul 1 alineatul (1)trebuie să fie modificat în mod 
corespunzător.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

Litera (g) se înlocuiește cu următorul 
text:
„(g) «rezervare» înseamnă faptul că 
pasagerul deține un bilet sau altă dovadă 
care indică acceptarea și înregistrarea 
rezervării de către operatorul de transport 
aerian sau organizator;”

Or. en

Justificare

Acest amendament este aliniat la noua definiție de la articolul 2 litera (d).
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

«persoane cu mobilitate redusă» înseamnă 
persoanele definite la articolul 2 litera (a) 
din Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 
privind drepturile persoanelor cu handicap
și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe 
durata călătoriei aeriene.

«persoane cu dizabilități sau persoane cu 
mobilitate redusă» înseamnă persoanele 
definite la articolul 2 litera (a) din 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități și ale 
persoanelor cu mobilitate redusă pe durata 
călătoriei aeriene.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera ca (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) litera (j) se înlocuiește cu următorul 
text:
„(j) «refuz la îmbarcare» înseamnă 
refuzul de a transporta pasageri pe un 
anumit zbor, deși aceștia s-au prezentat 
pentru îmbarcare în condițiile stabilite la 
articolul 3 alineatul (2), cu excepția 
cazurilor în care există motive temeinice 
pentru refuzul la îmbarcare, cum ar fi 
starea sănătății, cerințele de siguranță sau 
securitate sau documente de călătorie 
necorespunzătoare. Un zbor a cărui oră 
de plecare a fost anticipată, cu rezultatul 
că pasagerul pierde respectivul zbor, se 
consideră zbor pentru care pasagerului i 
s-a refuzat îmbarcarea.”
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Or. en

Justificare

Definiția actuală a „refuzului la îmbarcare” trebuie modificată, pentru a include situațiile în 
care un pasager pierde un zbor din cauză că ora de plecare a fost anticipată.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera e
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 2 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) «zbor de legătură» înseamnă un zbor 
care, în temeiul unui contract de transport 
unic, este destinat să permită călătorilor să 
ajungă la un punct de transfer pentru a se 
îmbarca pe un alt zbor, sau, după caz, 
înseamnă zborul cu plecare din punctul de 
transfer.

(o) «zbor de legătură» înseamnă un zbor 
care, în temeiul unui contract de transport 
unic și pe baza unei unice rezervări, este 
destinat să permită călătorilor să ajungă la 
un punct de transfer pentru a se îmbarca pe 
un alt zbor, sau, în contextul articolului 
6a, înseamnă zborul cu plecare din punctul 
de transfer.

Or. en

Justificare

Adăugirea „o unică rezervare” s-a operat pentru clarificare, cu scopul de a evita problemele 
în cazurile în care printr-o singură tranzacție sunt cumpărate împreună bilete separate. 
Adăugarea articolului 6a se referă la dispozițiile privind zborurile de legătură.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera e
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 2 – litera s

Textul propus de Comisie Amendamentul

(s) «prețul biletului» înseamnă prețul 
integral plătit pentru un bilet, inclusiv 
tarifele aeriene, precum și toate taxele 
aplicabile, costurile, suprataxele și 
comisioanele plătite pentru toate serviciile 

(s) «prețul biletului» înseamnă prețul 
integral plătit pentru un bilet, inclusiv 
tarifele aeriene, precum și toate taxele 
aplicabile, costurile, suprataxele și 
comisioanele plătite pentru toate serviciile 
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obligatorii și opționale incluse în bilet; obligatorii și opționale incluse în bilet;

Prețul biletului include întotdeauna 
costurile aferente înregistrării, furnizării 
biletelor și emiterii tichetelor de 
îmbarcare, transportului bagajului minim 
admis și articolelor esențiale, precum și 
toate costurile legate de plată, cum sunt 
costurile aferente cărților de credit;

Or. en

Justificare

Din rațiuni legate de claritate și comparabilitate, se impune definirea unui pachet de servicii 
de bază de inclus în prețul biletului.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera e
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 2 – litera t

Textul propus de Comisie Amendamentul

(t) „prețul zborului” înseamnă valoarea 
obținută prin înmulțirea prețului biletului 
cu raportul dintre distanța zborului și 
distanța totală a călătoriei sau călătoriilor 
incluse în bilet;

(t) „prețul zborului” înseamnă valoarea 
obținută prin înmulțirea prețului biletului 
cu raportul dintre distanța zborului și 
distanța totală a călătoriei sau călătoriilor 
incluse în bilet; atunci când prețul unui 
bilet nu este cunoscut, suma rambursată 
se ridică la valoarea suplimentului plătit 
pentru un loc premium pentru respectivul 
zbor;

Or. en

Justificare

Așa cum a fost propus de Comisie, conceptul de „preț al zborului” nu funcționează atunci 
când zborul este oferit ca parte a unui pachet de vacanță, deoarece el nu figurează pe bilet. 
Amendamentul propus urmărește remedierea acestei situații. Adăugirea din definiție 
stabilește cuantumul rambursării la valoarea unui loc premium pentru zborul respectiv. 
Această definiție ar trebui să se aplice în contextul unei rambursări parțiale în urma unei 
declasificări.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera e
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 2 – litera w

Textul propus de Comisie Amendamentul

(w) «întârziere pe pistă» înseamnă, la 
plecare, perioada de timp în care aeronava 
rămâne la sol între începutul îmbarcării 
pasagerilor și ora decolării aeronavei sau, 
la sosire, perioada de timp dintre aterizarea 
aeronavei și începerea debarcării 
pasagerilor;

(w) «întârziere pe pistă» înseamnă, la 
plecare, perioada de timp în care aeronava 
rămâne la sol între sfârșitul îmbarcării 
pasagerilor și ora decolării aeronavei sau, 
la sosire, perioada de timp dintre aterizarea 
aeronavei și începerea debarcării 
pasagerilor;

Or. en

Justificare

Timpul de îmbarcare nu trebuie să includă întârzierea pe pistă, deoarece aceasta depinde de 
mărimea aeronavei. Întârzierea trebuie calculată în termeni absoluți și nu în raport cu 
fiecare aeronavă.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să aibă o rezervare confirmată pentru 
zborul respectiv și, cu excepția cazului 
anulării menționate la articolul 5 și a 
cazului schimbării orarului menționat la 
articolul 6, să se prezinte personal la 
îmbarcare,

(a) să aibă o rezervare confirmată pentru 
zborul respectiv și, cu excepția cazului 
anulării menționate la articolul 5 și a 
cazului schimbării orarului menționat la 
articolul 6 sau, în cazul unui zbor de 
legătură, menționat la articolul 6a, să se 
prezinte personal la îmbarcare,

Or. en

Justificare

Amendamentul modifică textul în conformitate cu noul articol 6a referitor la „zborurile de 
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legătură pierdute”.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul 
text:
„(3) Prezentul regulament nu se aplică 
pasagerilor care călătoresc gratuit sau la 
un tarif redus, care nu este disponibil 
direct sau indirect publicului. Cu toate 
acestea, prezentul regulament se aplică 
pasagerilor care posedă bilete emise de un 
operator de transport aerian sau de 
organizator în cadrul unui program de 
fidelizare a clientelei sau al unui alt 
program comercial.”

Or. en

Justificare

Acest amendament este aliniat la noua definiție de la articolul 2 litera (d).

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(4) Fără a aduce atingere articolului 8 
alineatul (6), prezentul regulament se 
aplică numai pasagerilor transportați cu 
aeronave motorizate cu aripă fixă. Cu toate 
acestea, în cazul în care o parte a călătoriei 
este efectuată, în conformitate cu un 

„(4) Fără a aduce atingere articolului 8 
alineatul (6), prezentul regulament se 
aplică numai pasagerilor transportați cu 
aeronave motorizate cu aripă fixă. Cu toate 
acestea, în cazul în care o parte a călătoriei 
este efectuată, în conformitate cu un 
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contract de transport, cu un alt mod de 
transport sau cu elicopterul, prezentul 
regulament se aplică pentru întreaga 
călătorie, iar segmentele călătoriei 
efectuate cu un alt mod de transport se 
consideră zbor de legătură în sensul 
prezentului regulament.”

contract de transport, cu un alt mod de 
transport sau cu elicopterul, articolul 6a se 
aplică pentru întreaga călătorie, iar 
segmentele călătoriei efectuate cu un alt 
mod de transport se consideră zbor de 
legătură în sensul prezentului regulament.”

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(6) Prezentul regulament se aplică, de 
asemenea, pasagerilor transportați în 
conformitate cu contractele de pachete de 
servicii de călătorie, însă nu aduce atingere 
drepturilor ce revin pasagerilor în temeiul 
Directivei 90/314/CEE. Pasagerul are 
dreptul să formuleze cereri de daune în 
temeiul prezentului regulament și în 
temeiul Directivei 90/314/CEE, dar nu 
poate, în ceea ce privește aceleași fapte, să 
cumuleze drepturi în temeiul ambelor acte 
legislative în cazul în care drepturile apără 
același interes sau au același obiectiv. 
Prezentul regulament nu se aplică în 
cazurile în care un pachet de servicii 
turistice este anulat sau amânat din alte 
motive decât anularea sau întârzierea 
zborului.”

„(6) Prezentul regulament se aplică, de 
asemenea, pasagerilor transportați pe calea 
aerului în conformitate cu contractele de 
pachete de servicii de călătorie, însă nu 
aduce atingere drepturilor ce revin 
pasagerilor în temeiul Directivei 
90/314/CEE. Pasagerul are dreptul să 
formuleze cereri de daune în temeiul 
prezentului regulament la adresa 
operatorului de transport aerian și în 
temeiul Directivei 90/314/CEE la adresa 
organizatorului, dar nu poate, în ceea ce 
privește aceleași fapte, să cumuleze 
drepturi în temeiul ambelor acte legislative 
în cazul în care drepturile apără același 
interes sau au același obiectiv. Prezentul 
regulament nu se aplică în cazurile în care 
un pachet de servicii turistice este anulat 
sau amânat din alte motive decât anularea 
sau întârzierea zborului.”

Or. en

Justificare

Prezentul amendament a fost introdus în scopul clarificării. Regulamentul 261/2004 și 
Directiva 90/314/CEE privind pachetul de servicii de călătorie constituie două acte 
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legislative distincte. Trebuie să fie clar faptul că pasagerii n pot acumula drepturi în temeiul 
ambelor acte legislative.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul 
text:

eliminat

„(3) Dacă pasagerilor li se refuză 
îmbarcarea împotriva voinței lor, 
operatorul de transport aerian le acordă 
imediat compensații în conformitate cu 
articolul 7 și le oferă asistență în 
conformitate cu articolul 8. Dacă 
pasagerul optează pentru redirecționarea 
în cel mai scurt timp posibil în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (1) 
litera (b) și dacă ora de plecare depășește 
cu cel puțin două ore ora de plecare 
inițială, operatorul de transport aerian 
asistă pasagerul în conformitate cu 
articolul 9.”

Or. en

Justificare

Regulamentul existent prevede aplicarea fără întârziere a articolului 9. Prevederea trebuie să 
rămână neschimbată. Pasagerii cărora li se refuză îmbarcarea din motive care nu li se pot 
imputa nu ar trebui să aștepte timp de până la două ore pentru gustările sau răcoritoarele 
menționate la articolul 9 alineatul (1) oferite înainte de îmbarcare.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 4 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alineatele (1), (2) și (3) se aplică, de 
asemenea, biletelor retur cu care 
pasagerului i se refuză îmbarcarea pe 
segmentul retur pe motiv că acesta nu s-a 
îmbarcat pe segmentul tur sau nu a plătit 
un cost suplimentar în acest scop.

(4) Pasagerilor nu li se refuză îmbarcarea 
pe segmentul retur pe motiv că acesta nu s-
a îmbarcat pe segmentul tur al unui bilet 
dus-întors sau nu a plătit un cost 
suplimentar în acest scop În cazul în care 
pasagerilor le este refuzată îmbarcarea 
din astfel de motive, împotriva voinței lor, 
se aplică alineatele (1) și (2). De 
asemenea, operatorul de transport aerian 
compensează imediat pasagerii în cauză 
în conformitate cu articolul 7 și le acordă 
asistență în conformitate cu articolele 8 și 
9.

Or. en

Justificare

Practica adoptată de companiile aeriene contravine intereselor consumatorilor și, în viitor, 
trebuie interzisă pe o bază juridică clară. În ceea ce privește aplicarea articolului 9, se face 
trimitere la amendamentul precedent.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă pasagerul sau un intermediar care 
acționează în numele unui pasager 
raportează o greșeală de ortografiere a 
numelui unuia sau mai multor pasageri 
incluși în același contract de transport, care 
poate conduce la refuzul la îmbarcare, 
transportatorul aerian trebuie să corecteze 
această greșeală cu cel puțin 48 de ore 
înainte de plecare, fără niciun cost 
suplimentar pentru pasageri sau 
intermediar, cu excepția cazului în care 
acesta este împiedicat să acționeze în acest 
sens prin legislația națională sau 
internațională.

(5) Dacă pasagerul sau un intermediar care 
acționează în numele unui pasager 
raportează greșeli de ortografiere a 
numelui unuia sau mai multor pasageri 
incluși în același contract de transport, care 
poate conduce la refuzul la îmbarcare, 
operatorul de transport aerian trebuie să 
corecteze aceste greșeli cu cel puțin 48 de 
ore înainte de plecare, fără niciun cost 
suplimentar pentru pasageri sau 
intermediar, cu excepția cazului în care 
acesta este împiedicat să acționeze în acest 
sens prin legislația națională sau 
internațională.
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Or. en

Justificare

Deoarece greșelile se pot datora mai multor cauze, amendamentul garantează posibilitatea 
corectării mai multor greșeli de ortografie.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se inserează următorul alineat:
„(5a) Alineatele (1), (2) și (3) se aplică și 
atunci când pasagerul pierde zborul din 
cauză că:
– aeronava a decolat înainte de ora de 
plecare programată, pasagerul ajungând 
la timp la aeroport, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (2) sau 
– ora de plecare a aeronavei a fost 
anticipată, ar pasagerul nu a fost 
informat despre aceasta cu cel puțin 24 de 
ore înainte. Sarcina probării faptului că 
pasagerul a fost informat în timp util cu 
privire la schimbarea orei de plecare 
programate îi revine operatorului de 
transport aerian.”

Or. en

Justificare

Au existat cazuri în care pasagerul a fost punctual, însă aeronava a decolat înainte de ora 
planificată. Trebuie clarificat faptul că acesta este un tip de refuz la îmbarcare.
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Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera a 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să i se ofere de către operatorul de 
transport aerian posibilitatea de a alege 
între rambursare, continuarea călătoriei 
prin redirecționare sau amânarea călătoriei 
la o dată ulterioară, în conformitate cu 
articolul 8; precum și

(a) să i se ofere de către operatorul de 
transport aerian posibilitatea de a alege 
între rambursare, continuarea călătoriei 
prin redirecționare sau amânarea călătoriei 
pe mai târziu, în aceeași zi, sau la o dată 
ulterioară, în conformitate cu articolul 8; 
precum și

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera ab (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(2) Atunci când pasagerilor li se 
comunică anularea zborului, aceștia 
trebuie să fie informați pe deplin, de către 
operatorul de transport aerian sau de 
organizator, cu privire la drepturile pe 
care le au în conformitate cu articolul 5 
alineatul (1) și cu eventualele modalități 
alternative de transport.”

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește consolidarea dreptului la informare al pasagerilor în caz de 
anulare.
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(3) Operatorul de transport aerian nu este 
obligat să plătească compensații în 
conformitate cu articolul 7 dacă poate face 
dovada că anularea este provocată de 
împrejurări excepționale și că nu a putut fi 
evitată în pofida luării tuturor măsurilor 
posibile și rezonabile. Astfel de 
circumstanțe extraordinare pot fi invocate 
numai în măsura în care afectează zborul 
respectiv sau zborului precedent operat de 
aceeași aeronavă.”

„(3) Operatorul de transport aerian nu este 
obligat să plătească compensații în 
conformitate cu articolul 7 dacă poate face 
dovada că sunt îndeplinite două condiții:
– anularea este provocată de împrejurări 
excepționale și 
– nu a putut fi evitată în pofida luării în 
mod corespunzător a tuturor măsurilor.
Astfel de circumstanțe extraordinare 
generează defecțiuni tehnice, acestea pot 
fi invocate numai în măsura în care 
afectează zborul respectiv sau zborului 
precedent operat de aceeași aeronavă.”

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește să clarifice faptul că exonerarea companiilor aeriene care 
operează un zbor de la plata compensației în cazul anulării acestuia presupune îndeplinirea 
ambelor condiții. Sintagma „în mod corespunzător” lasă mai puțin loc pentru interpretări cu 
privire la măsurile care trebuie luate pentru a se evita anularea.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În aeroporturile cu trafic anual de 
minimum trei milioane de pasageri timp de 
cel puțin trei ani consecutivi, organismul 
de gestionare a aeroportului se asigură că 
operațiunile aeroportului și ale 

(5) În aeroporturile cu trafic anual de 
minimum un milion și jumătate de 
pasageri timp de cel puțin trei ani 
consecutivi, administrația aeroportuară, în 
cooperare cu utilizatorii aeroportului, în 
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utilizatorilor aeroportului, în special 
transportatorii aerieni și furnizorii de 
servicii de handling la sol, sunt coordonate 
prin intermediul unui plan alternativ
corespunzător în cazul unor eventuale 
anulări multiple și/sau întârzieri ale 
zborurilor de natură să blocheze un număr 
considerabil de călători în aeroport, 
inclusiv în cazurile de insolvență a 
companiilor aeriene sau de revocare a 
licenței de operare. Planul alternativ 
trebuie să fie conceput pentru a asigura 
informarea și asistarea corespunzătoare a 
pasagerilor blocați. Organismul de 
gestionare a aeroportului trebuie să 
comunice planul alternativ, cu modificările 
ulterioare, organismului național de 
aplicare desemnat în conformitate cu 
articolul 16. În cazul aeroporturilor care au 
un trafic anual mai mic decât valoarea 
prevăzută mai sus, organismul de 
gestionare a aeroportului trebuie să depună 
toate eforturile rezonabile în astfel de 
situații pentru a coordona utilizatorii 
aeroportului și pentru a asista și informa 
pasagerii blocați.

special transportatorii aerieni, furnizorii de 
servicii de handling la sol, furnizorii de 
servicii de navigație aeriană și punctele de 
vânzare cu amănuntul din aeroport 
stabilește un plan de contingență 
corespunzător care să asigure 
coordonarea adecvată a aeroportului și a 
utilizatorilor aeroportului în cazul unor 
eventuale anulări multiple și/sau întârzieri 
ale zborurilor de natură să blocheze un 
număr considerabil de călători în aeroport, 
inclusiv în cazurile de insolvență a 
companiilor aeriene sau de revocare a 
licenței de operare. Instituirea unor 
planuri de contingență include, atunci 
când este cazul, și participarea 
autorităților și organizațiilor naționale, 
regionale sau locale pertinente. 
Organismul de gestionare a aeroportului 
trebuie să comunice planul de contingență, 
cu modificările ulterioare, organismului 
național de aplicare desemnat în 
conformitate cu articolul 16. În cazul 
aeroporturilor care au un trafic anual mai 
mic decât valoarea prevăzută mai sus, 
organismul de gestionare a aeroportului 
trebuie să depună toate eforturile 
rezonabile în astfel de situații pentru a 
coordona utilizatorii aeroportului și pentru 
a asista și informa pasagerii blocați.

Or. en

Justificare

În interesul pasagerilor, se consideră că pragul de trei milioane de pasageri pe an stabilit 
pentru aeroporturi este prea mare și ar trebui redus la 1,5 milioane. Pentru crearea 
planurilor de contingență, implicarea tuturor utilizatorilor aeroportului și a autorităților 
naționale, regionale și locale trebuie specificată clar. Obiectivul principal de atins cu 
ajutorul planurilor de continență este acela de a asigura coordonarea corespunzătoare la 
nivelul tuturor părților interesate.
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Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera ca (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 5 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Se adaugă următorul alineat (5a):
„(5a) Deși operatorii de transport aerian 
nu-și pot reduce obligațiile, astfel cum 
sunt definite în prezentul regulament, 
planul de contingență prevăzut la 
alineatul (5) se instituie pentru a defini o 
acțiune coordonată atunci când este 
necesar pentru a garanta furnizarea unei 
asistențe și a unor informații 
corespunzătoare pasagerilor blocați, în 
special persoanelor cu dizabilități și celor 
cu mobilitate redusă, în special cu privire 
la:
– furnizarea de informații pasagerilor 
blocați în aeroport sau care se îndreaptă 
spre aeroport pentru a-și începe călătoria 
pe calea aerului;
– asigurarea cazării la nivel local, atunci 
când numărul mare de pasageri blocați 
depășește capacitatea de cazare 
disponibilă în hoteluri;
– furnizarea de informații și asistență 
pasagerilor afectați de restricțiile 
menționate la articolul 9 alineatele (4) și 
(5);
– redirecționarea pasagerilor blocați prin 
intermediul altor transportatori sau prin 
alte modalități de transport, în mod 
gratuit sau cu costuri limitate pentru 
pasageri, atunci când transportatorul care 
operează zborul și-a încetat activitatea.”

Or. en

Justificare

Acest amendament este strict corelat cu amendamentul anterior la articolul 5 alineatul (5). El 
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urmărește să indice mai amănunțit ce anume ar trebui să cuprindă planurile de contingență 
în materie de informații și asistență. Necesitatea persoanelor cu dizabilități și a persoanelor 
cu mobilitate redusă necesită o atenție deosebită.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera cb (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 5 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) Se adaugă următorul alineat (5b):
„(5b) Operatorii de transport aerian 
elaborează și pun în practică proceduri 
detaliate, care le permit să se conformeze 
efectiv și în mod consecvent la prezentul 
regulament, în special în cazul în care 
survin întârzieri, anulări, 
disfuncționalități majore și insolvențe. 
Respectivele proceduri indică clar ce 
reprezentant al companiei aeriene este 
răspunzător, în fiecare aeroport, pentru 
organizarea îngrijirii, asistenței, 
redirecționării sau rambursării și 
definește metodele și condițiile în care 
sunt prestate aceste servicii. Operatorul de 
transport aerian comunică aceste metode, 
precum și orice modificare adusă 
acestora, Organismului Național de 
Aplicare desemnat în temeiul articolului 
16.”

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4 – litera cc (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 5 – alineatul 5 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) Se adaugă următorul alineat (5c):
„(5c) În cazul anulării unui zbor din 
cauza insolvenței unui operator de 
transport aerian sau al suspendării 
activității unui operator de transport 
aerian din cauza revocării licenței sale de 
operare, pasagerii au dreptul la 
rambursare sau la un zbor de întoarcere 
la locul de plecare, în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (1) litera (a) și 
dreptul la îngrijire specificat la articolul 
(9). Operatorii de transport aerian 
prezintă dovezi suficiente drept garanție 
pentru costurile rambursării și 
repatrierii.”

Or. en

Justificare

When an airline ceases operating, many passengers have no recourse against the airline to 
recover the cost of their unused tickets or to obtain repatriation if they are stranded abroad. 
In order to overcome this gap in passenger protection, the rapporteur proposes to amend the 
Commission’s proposal for a regulation by inserting a provision which offers a similar 
protection to that offered to package travel customers under the package travel Directive 
90/314/EEC. The obligation for air carriers to provide sufficient evidence of security leaves 
them a margin for taking the necessary measures such as creating funds or taking out 
insurance.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un operator de transport 
aerian anticipează, în mod rezonabil, o 
posibilă întârziere a unui zbor, sau un 
amână ora programată de plecare dincolo 
de ora de plecare programată inițial, 

(1) În cazul în care un operator de transport 
aerian anticipează, în mod rezonabil, o 
posibilă întârziere a unui zbor, sau un 
amână ora programată de plecare dincolo 
de ora de plecare programată inițial, 
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pasagerilor li se oferă de către operatorul 
de transport aerian:

pasagerilor li se oferă de către operatorul 
de transport aerian:

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică faptul că prevederile acestui articol rămân în sfera sectorului 
aviației.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) dacă întârzierea este de cel puțin cinci
ore și include una sau mai multe nopți, 
asistența specificată la articolul 9 alineatul 
(1) litera (b) și la articolul 9 alineatul (1) 
litera (c); precum și

(ii) dacă întârzierea este de cel puțin trei 
ore și include ore nocturne, asistența 
specificată la articolul 9 alineatul (1) litera 
(b) și la articolul 9 alineatul (1) litera (c), 
precum și

Or. en

Justificare

Amendamentul este conform hotărârii pronunțate de CEJ în cauzele conexate C-402/07 și C-
432/07, Sturgeon / Condor și Böck & Lepuschitz / Air France, care le conferă pasagerilor, în 
cazul întârzierilor îndelungate, adică mai mari de trei ore, aceleași drepturi ca pasagerilor 
ale căror zboruri au fost anulate. Limita de cinci ore care generează drepturile este, în 
consecință, înlocuită cu una de trei ore.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dacă întârzierea este de cel puțin cinci
ore, asistența specificată la articolul 8 

(iii) dacă întârzierea este de cel puțin trei
ore, asistența specificată la articolul 8 
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alineatul (1) litera (a). alineatul (1).

Or. en

Justificare

Amendamentul este conform hotărârii pronunțate de CEJ în cauzele conexate C-402/07 și C-
432/07, Sturgeon / Condor și Böck & Lepuschitz / Air France, care le conferă pasagerilor, în 
cazul întârzierilor îndelungate, adică mai mari de trei ore, aceleași drepturi ca pasagerilor 
ale căror zboruri au fost anulate. Limita de cinci ore care generează drepturile este, în 
consecință, înlocuită cu una de trei ore. A se vedea și amendamentul la articolul 6 alineatul 
(1) punctul (ii).

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Se inserează următorul alineat:
„(1a) Atunci când un operator de 
transport aerian anticipă ora de plecare 
programată cu mai mult de trei ore, 
acesta le oferă pasagerilor rambursarea 
specificată la articolul 8 alineatul (1) 
litera (a) sau redirecționarea specificată 
la articolul 8 alineatul (1) litera (b). 
Pasagerul își poate organiza el însuși 
redirecționarea și poate revendica 
rambursarea costurilor aferente, în cazul 
în care operatorul de transport aerian nu-
i oferă alternativa redirecționării în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (1) 
litera (b).”

Or. en

Justificare

Atunci când programul revizuit implică o întârziere prea mare, pasagerilor li se oferă 
posibilitatea de a solicita rambursarea sau redirecționarea. Pe lângă aceasta, în 
conformitate cu noua prevedere de la articolul 8 alineatul (6a), pasagerilor ar trebui să li se 
ofere posibilitatea de a-și organiza ei înșiși redirecționarea și de a revendica rambursarea 
costurilor aferente în cazul în care operatorul de transport aerian nu oferă alternativa 
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redirecționării.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cu o întârziere de cel puțin cinci ore 
față de ora programată de sosire pentru 
toate călătoriile în interiorul UE și pentru 
călătoriile înspre/dinspre țări terțe de 3 500 
kilometri sau mai puțin;

(a) cu o întârziere de cel puțin trei ore față 
de ora programată de sosire pentru toate 
călătoriile în interiorul UE și pentru 
călătoriile înspre/dinspre țări terțe de 3.500 
kilometri sau mai puțin;

Or. en

Justificare

Amendamentul este conform hotărârii pronunțate de CEJ în cauzele conexate C-402/07 și C-
432/07, Sturgeon / Condor și Böck & Lepuschitz / Air France, care le conferă pasagerilor, în 
cazul întârzierilor îndelungate, adică mai mari de trei ore, aceleași drepturi ca pasagerilor 
ale căror zboruri au fost anulate. În consecință, raportorul sugerează înlocuirea limitei de 
cinci ore care generează drepturile cu una de trei ore. Raportorul împărtășește însă opinia 
Comisiei, conform căreia limita ar trebui să fie aceeași pentru toate călătoriile din interiorul 
UE. 

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cu o întârziere de cel puțin nouă ore 
față de ora programată de sosire pentru 
călătoriile înspre/dinspre țări terțe, pe 
distanțe între 3 500 și 6 000 de kilometri;

(b) cu o întârziere de cel puțin cinci ore 
față de ora programată de sosire pentru 
călătoriile înspre/dinspre țări terțe pe 
distanțe mai mari de 3.500 de kilometri.

Or. en
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Justificare

The Rapporteur shares the Commission’s view that the thresholds should be dependent on the 
journey distance for travel to and from third countries in order to take account of the 
operational difficulties encountered by air carriers when dealing with delays at remote 
airports. However, the rapporteur does not share the Commission’s point of view that the 
thresholds should be increased. It is therefore suggested that the trigger point of nine hours 
be replaced by one of five hours. The journey distances under Article 6(2) (a), (b) and (c) 
should be streamlined in order to create more clarity for airlines and passengers.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cu o întârziere de cel puțin 
douăsprezece ore față de ora programată 
de sosire pentru călătoriile înspre/dinspre 
țări terțe pe distanțe mai mari de 6 000 de 
kilometri.

eliminat

Or. en

Justificare

Se sugerează ca limita de douăsprezece ore și cea de 6000 de km sau mai mult să fie 
eliminate, pentru a mări eficacitatea articolului 6 alineatul (2) și pentru ca acesta să fie mai 
clar pentru companiile aeriene și pasageri.  Eliminarea literei (c) urmează logica 
amendamentelor la articolul 6 alineatul (2) literele (a) și (b), care stabilesc limita la 3500 de 
km sau puțin și, respectiv, la peste 3500 de km.  Nu ar trebui să existe alte limite.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorul de transport aerian nu este 
obligat să plătească compensații în
conformitate cu articolul 7 dacă se poate 

(4) Operatorul de transport aerian nu este 
obligat să plătească compensații în 
conformitate cu articolul 7 dacă poate face 
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dovedi că întârzierea sau schimbarea de 
program este cauzată de circumstanțe 
extraordinare și că întârzierea sau 
schimbarea de program nu ar fi putut fi 
evitate chiar dacă ar fi fost luate toate 
măsurile rezonabile. Astfel de circumstanțe 
extraordinare pot fi invocate numai în 
măsura în care acestea afectează zborul 
respectiv sau a zborul precedent operat de 
aceeași aeronavă.

dovada că sunt îndeplinite două condiții:
– întârzierea sau schimbarea de program 
este cauzată de circumstanțe extraordinare 
și 

– întârzierea sau schimbarea de program nu 
ar fi putut fi evitate chiar dacă toate 
măsurile ar fi fost luate în mod 
corespunzător.

Atunci când sunt invocate defecțiuni 
tehnice, astfel de circumstanțe 
extraordinare pot fi invocate numai în 
măsura în care afectează zborul respectiv 
sau zborului precedent operat de aceeași 
aeronavă.

Or. en

Justificare

Amendament este aliniat la amendamentul la articolul 5 alineatul (3). El urmărește să 
clarifice faptul că exonerarea companiilor aeriene care operează un zbor de la plata 
compensației în cazul unor întârzieri mari presupune îndeplinirea ambelor condiții. Sintagma 
„în mod corespunzător” lasă mai puțin loc pentru interpretări cu privire la măsurile care 
trebuie luate pentru a se evita anularea.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Sub rezerva constrângerilor de 
siguranță, în cazul în care o întârziere pe 
pistă depășește o oră, operatorul de 
transport aerian furnizează gratuit accesul 
la instalații sanitare și la apă potabilă, 
asigură un nivel adecvat de încălzire sau 
răcire în cabina pasagerilor și se asigură că, 
în caz de nevoie, se pot asigura îngrijiri 
medicale. În cazul în care o întârziere pe 
pistă atinge un maxim de cinci ore, 
aeronavele vor reveni la poarta de 
îmbarcare sau la un alt punct de debarcare 

(5) Sub rezerva constrângerilor de 
siguranță, în cazul în care o întârziere pe 
pistă depășește o oră, operatorul de 
transport aerian furnizează gratuit accesul 
la instalații sanitare și la apă potabilă, 
asigură un nivel adecvat de încălzire sau 
răcire în cabina pasagerilor și se asigură că, 
în caz de nevoie, se pot asigura îngrijiri 
medicale. În cazul în care o întârziere pe 
pistă atinge un maxim de două ore, 
aeronavele vor reveni la poarta de 
îmbarcare sau la un alt punct de debarcare 
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unde pasagerilor li se permite să debarce și 
să beneficieze de aceeași asistență 
menționată la alineatul (1), cu excepția 
cazului în care există motive de securitate 
sau de siguranță care împiedică aeronava 
să își părăsească poziția de pe pistă. 

unde pasagerilor li se permite să debarce și 
să beneficieze de aceeași asistență 
menționată la alineatul (1), cu excepția 
cazului în care există motive de securitate 
sau de siguranță care împiedică aeronava 
să își părăsească poziția de pe pistă. 

Or. en

Justificare

Stabilirea întârzierii pe pistă la maximum cinci ore înainte ca pasagerii să fie lăsați să iasă 
pare să fie prea mare și ar trebui schimbată la două ore.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6a – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un pasager pierde un 
zbor de legătură ca urmare a unei întârzieri 
sau a unei schimbări a orarului unui zbor 
precedent, transportatorul aerian 
comunitar care operează zborul de legătură 
oferă pasagerului:

(1) În cazul în care un pasager pierde un 
zbor de legătură ca urmare a unei întârzieri 
sau a unei schimbări a orarului unui zbor 
precedent, operatorul de transport aerian 
comunitar care operează acel zbor de 
legătură precedent oferă pasagerului:

Or. en

Justificare

Pasagerilor care pierd zborul de legătură ar trebui să le fie oferite asistență, îngrijire, 
redirecționare și compensații de către operatorul de transport aerian precedent, care a 
provocat întârzierea la punctul de transfer, și nu de către operatorul de transport aerian care 
operează zborul către acest punct, a cărui plecare s-a produs la timp.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul iii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dacă ora de plecare programată a 
zborului alternativ sau a altor moduri de 
transport oferite în temeiul articolului 8 
depășește cu cel puțin 5 ore ora programată 
de plecare a zborului pierdut și întârzierea 
include una sau mai multe nopți, asistența 
prevăzută la articolul 9 alineatul (1) litera 
(b) și la articolul 9 alineatul (1) litera (c).

(iii) dacă ora de plecare programată a 
zborului alternativ sau a altor moduri de 
transport oferite în temeiul articolului 8 
depășește cu cel puțin 3 ore ora programată 
de plecare a zborului pierdut și întârzierea 
include ore nocturne, asistența prevăzută 
la articolul 9 alineatul (1) litera (b) și la 
articolul 9 alineatul (1) litera (c).

Or. en

Justificare

Amendamentul concordă cu amendamentele precedente referitoare la limitele de la articolul 
6. D asemenea, clarificarea este necesară deoarece formularea actuală poate fi înțeleasă 
greșit, în sensul că s-ar oferi drept compensație cazare numai dacă întârzierea acoperă o 
noapte întreagă.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un pasager pierde un 
zbor de legătură ca urmare a întârzierii 
unui zbor de legătură precedent, pasagerul 
are dreptul să fie despăgubit de către 
transportatorul aerian comunitar care 
operează zborul precedent în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (2). În acest sens, 
întârzierea se calculează prin trimitere la 
ora programată de sosire la destinația 
finală.

(2) În cazul în care un pasager pierde un 
zbor de legătură ca urmare a modificării 
orarului sau a întârzierii unui zbor de 
legătură precedent la punctul de transfer 
de 90 de minute sau mai mult, pasagerul 
are dreptul să fie despăgubit de către 
operatorul de transport aerian comunitar 
care operează zborul precedent în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (2). În 
acest sens, întârzierea totală se calculează 
prin trimitere la ora programată de sosire la 
destinația finală.

Or. en
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Justificare

Acest amendament urmărește reducerea poverii financiare disproporționate a primei 
companii aeriene, care poate fi un operator de zboruri de legătură regional și care a avut, 
eventual, o întârziere de scurtă durată. Un prag de 90 de minute sau mai mult de întârziere a 
zborului precedent la punctul de transfer i-ar oferi pasagerului dreptul la o compensație, cu 
condiția ca întârzierea la destinația finală a călătoriei să fie de peste 3 sau, respectiv, 5 ore. 
Această dublă condiție se justifică dacă operatorul de transport aerian precedent din UE 
provoacă doar o întârziere de scurtă durată, care are ca rezultat o întârziere mult mai 
îndelungată la destinația finală. 

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alineatele (1) și (2) se aplică, de 
asemenea, transportatorilor aerieni din
țările terțe care operează un zbor de 
legătură înspre sau dinspre un aeroport din
UE.

(4) Alineatele (1) și (2) se aplică, de 
asemenea, operatorilor de transport aerian
din țări terțe care operează un zbor de 
legătură dinspre un aeroport din UE
înspre un alt aeroport din Uniune, sau 
dinspre un aeroport din Uniune înspre un 
aeroport din afara Uniunii.

Or. en

Justificare

Modificarea este necesară pentru a asigura consecvența în raport cu articolul 3 alineatul (1) 
referitor la sfera de aplicare a regulamentului și pentru a evita dificultățile legate de 
extrateritorialitate în relațiile cu transportatorii din țări terțe. 

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) La alineatul (1), cuvântul „zboruri” se eliminat
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înlocuiește cu „călătorii”.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este depus împreună cu amendamentele care urmează articolul 7 
alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din actualul regulament. Înlocuirea cuvântului „zboruri” 
cu cuvântul „călătorii” este preluată în aceste amendamente. 

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) La alineatul 1, litera (a) se elimină.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament se aplică împreună cu amendamentele la articolul 7 alineatul (1) 
literele (b) și (c) din regulamentul existent, care urmăresc facilitarea aplicării sistemului 
actual și o mai mare claritate pentru pasageri și companiile aeriene. Raportorul propune 
raționalizarea limitelor și a sumelor compensatorii prin introducerea următoarelor valori: 
300 EUR pentru toate zborurile comunitare interne (indiferent de distanța de zbor), 300 EUR 
pentru toate celelalte zboruri pe o distanță de până la 3 500 km, 600 EUR pentru toate 
celelalte zboruri pe o distanță de peste 3 500 km. 

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7 – litera ab (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) la alineatul (1), litera (b) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(b) 300 EUR pentru toate călătoriile din 
interiorul Uniunii și pentru toate 
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călătoriile pe o distanță de 3 500 kilometri 
sau mai puțin;”

Or. en

Justificare

Prezentul amendament se aplică împreună cu amendamentele la articolul 7 alineatul (1) 
literele (a) și (c) din regulamentul existent, care urmăresc facilitarea aplicării sistemului 
actual și o mai mare claritate pentru pasageri și companiile aeriene. Raportorul propune 
raționalizarea limitelor și a sumelor compensatorii prin introducerea următoarelor valori: 
300 EUR pentru toate zborurile comunitare interne (indiferent de distanța de zbor), 300 EUR 
pentru toate celelalte zboruri pe o distanță de până la 3 500 km, 600 EUR pentru toate 
celelalte zboruri pe o distanță de peste 3 500 km. 

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7 – litera ac (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) La alineatul 1, litera (c) se înlocuiește 
cu următorul text:
„(c) 600 EUR pentru toate călătoriile pe o 
distanță de peste 3 500 kilometri.”

Or. en

Justificare

Prezentul amendament se aplică împreună cu amendamentele la articolul 7 alineatul (1) 
literele (a) și (b) din regulamentul existent, care urmăresc facilitarea aplicării sistemului 
actual și o mai mare claritate pentru pasageri și companiile aeriene. Raportorul propune 
raționalizarea limitelor și a sumelor compensatorii prin introducerea următoarelor valori: 
300 EUR pentru toate zborurile comunitare interne (indiferent de distanța de zbor), 300 EUR 
pentru toate celelalte zboruri pe o distanță de până la 3 500 km, 600 EUR pentru toate 
celelalte zboruri pe o distanță de peste 3 500 km. 
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Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Compensația menționată la alineatul (1) 
se plătește în numerar, prin transfer bancar 
electronic, ordin de plată sau cec bancar.

(3) În acord cu pasagerul, compensația 
menționată la alineatul (1) se plătește în 
numerar, prin transfer bancar electronic 
sau ordin de plată.

Or. en

Justificare

Apar probleme atunci când transportatorii plătesc compensațiile cu cecuri de bancă.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorul de transport aerian poate 
ajunge la un acord voluntar cu pasagerul, 
care înlocuiește dispozițiile referitoare la 
compensație prevăzute la alineatul (1), cu 
condiția ca respectivul acord să fie 
confirmat de un document semnat de 
pasager, care reamintește acestuia 
drepturile sale la despăgubiri în 
conformitate cu prezentul regulament. 

(5) Operatorul de transport aerian poate 
ajunge la un acord voluntar cu pasagerul, 
care înlocuiește dispozițiile referitoare la 
compensație prevăzute la alineatul (1) cu 
alte drepturi pecuniare de o valoare cel 
puțin echivalentă (de exemplu bonuri de 
călătorie aeriană care acoperă suma 
totală a compensației), cu condiția ca 
respectivul acord să fie confirmat de un 
document semnat de pasager, care 
reamintește acestuia drepturile sale la 
despăgubiri în conformitate cu prezentul 
regulament.  

Or. de
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Justificare

Este important să se prevadă o valoare echivalentă de cel puțin 100%, astfel încât drepturile 
de compensare a pasagerilor să fie respectate în mod corespunzător, precizând totodată că 
acordurile voluntare se pot referi numai la natura compensației și nu la dreptul efectiv la 
aceasta. 

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rambursarea prețului zborului în termen 
de șapte zile de la solicitarea pasagerului, 
prin mijloacele prevăzute la articolul 7 
alineatul (3), pentru segmentul sau 
segmentele de călătorie neefectuate și 
pentru segmentul sau segmentele de 
călătorie efectuate deja în cazul în care 
zborul nu mai servește niciunui scop 
raportat la planul inițial de călătorie al 
pasagerului, precum și, dacă este relevant,

(a) rambursarea prețului zborului în termen 
de șapte zile lucrătoare de la solicitarea 
pasagerului, prin mijloacele prevăzute la 
articolul 7 alineatul (3), pentru segmentul 
sau segmentele de călătorie neefectuate și 
pentru segmentul sau segmentele de 
călătorie efectuate deja în cazul în care 
zborul nu mai servește niciunui scop 
raportat la planul inițial de călătorie al 
pasagerului, precum și, dacă este relevant,

Or. en

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când aleg opțiunea prevăzută la 
alineatul (1) litera (b), pasagerii, în funcție 
de disponibilitate, au dreptul la 
redirecționare prin intermediul altui 
transportator aerian sau printr-un alt mod 
de transport, dacă operatorul de transport 
aerian nu poate transporta pasagerii prin 
propriile sale servicii și suficient de rapid 

(5) Atunci când aleg opțiunea prevăzută la 
alineatul (1) litera (b), pasagerii, în funcție 
de disponibilitate și cu condiția existenței 
unei alternative rezonabile comparabile, 
au dreptul la redirecționare, cu prima 
ocazie apărută, prin intermediul altui 
transportator aerian sau printr-un alt mod 
de transport, dacă operatorul de transport 
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pentru a ajunge la destinația finală în 
maximum 12 ore de la ora de sosire 
programată. Fără a aduce atingere 
articolului 22 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, 
celălalt transportator aerian sau operator 
de transport nu percepe de la 
transportatorul contractant un preț care 
să depășească prețul mediu plătit de 
propriii pasageri pentru servicii 
echivalente în cursul ultimelor trei luni.

aerian nu poate transporta pasagerii prin 
propriile sale servicii și suficient de rapid 
pentru a ajunge la destinația finală în 
maximum 12 ore de la ora de sosire 
programată. Pasagerul are dreptul de a 
refuza redirecționarea printr-un alt mijloc 
de transport și, în acest caz, își menține 
drepturile la îngrijiri specificate la 
articolul 9 în timpul așteptării pentru 
redirecționare.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să existe limite pentru prețurile și condițiile care impun o obligație la un mod de 
transport din cauza deficiențelor unui alt mod de transport. În plus, nu este clar modul în 
care noțiunea de „preț care depășește prețul mediu plătit de proprii pasageri pentru servicii 
echivalente în ultimele trei luni” ar putea fi aplicată în practică. De asemenea, 
amendamentul precizează că obligația de a organiza transportul unui pasager revine în 
continuare transportatorului aerian ale cărui servicii sunt perturbate.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 8 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă pasagerilor li se oferă, în 
conformitate cu alineatul (1), 
redirecționarea totală sau parțială cu un alt 
mod de transport, prezentul regulament se 
aplică transportului efectuat prin acest din 
urmă mod de transport, ca și cum ar fi 
efectuat de aeronave cu aripă fixă.

(6) Dacă pasagerilor li se oferă, în 
conformitate cu alineatul (1), 
redirecționarea totală sau parțială cu un alt 
mod de transport, articolul 6a se aplică 
transportului efectuat prin acest din urmă 
mod de transport, în conformitate cu 
acordurile de redirecționare în vigoare 
între compania aeriană și celălalt mod de 
transport.

Or. en

Justificare

Ar trebui precizat că există acorduri de redirecționare între diferitele moduri de transport, 
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care detaliază condițiile redirecționărilor și care se aplică în aceste cazuri particulare.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 8 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) La articolul 8 se adaugă următorul 
alineat:
„6a. Pasagerul își poate organiza el însuși 
redirecționarea și rambursarea 
cheltuielilor aferente în cazul în care 
operatorul de transport aerian nu îi oferă 
posibilitatea redirecționării în 
conformitate cu alineatul 1 litera (b).”

Or. en

Justificare

Pasagerul trebuie să aibă și opțiunea de a-și organiza redirecționarea fără a pierde dreptul 
de a solicita rambursarea cheltuielilor aferente.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9 – litera -a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (1), litera (a) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(a) alimente și răcoritoare;”

Or. en

Justificare

Formularea „direct proporționale cu timpul de așteptare”, ar trebui eliminată, deoarece 
pentru toate cazurile în care se face trimitere la articolul 9 alineatul (1) litera (a) - anulare, 
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întârzieri prelungite și zboruri de legătură - se propune introducerea în regulamentul 
revizuit, a un  o depășire „cu cel puțin două ore a orei de plecare inițiale”. 

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9 – litera aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(2) În plus, pasagerii au dreptul la două 
apeluri telefonice gratuite și mesaje fax 
sau e-mail.”

Or. en

Justificare

Telexul nu mai este de actualitate.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9 – litera ab (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) Alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:
„(3) La aplicarea prezentului articol, 
operatorul de transport aerian acordă o 
atenție specială nevoilor persoanelor cu 
dizabilități și ale persoanelor cu 
mobilitate redusă și însoțitorilor 
acestora, precum și nevoilor copiilor 
fără însoțitor.”

Or. en
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Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 9 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă operatorul de transport aerian 
poate dovedi că anularea, întârzierea sau 
schimbarea de program este cauzată de 
circumstanțe extraordinare și că anularea, 
întârzierea sau schimbarea de program nu 
ar fi putut să fie evitate chiar dacă ar fi fost 
luate toate măsurile rezonabile, acesta 
poate limita costul total al cazării furnizate 
în conformitate cu alineatul (1) litera (b) la 
100 EUR pe noapte și per pasager și la o 
durată maximă de 3 nopți de cazare. Dacă 
alege să aplice această limitare, operatorul 
de transport aerian trebuie să furnizeze 
pasagerilor informații despre cazarea 
disponibilă după aceste trei nopți, în plus 
față de obligațiile permanente de informare 
prevăzute la articolul 14.

(4) Dacă operatorul de transport aerian 
poate dovedi că anularea, întârzierea sau 
schimbarea de program este cauzată de 
circumstanțe extraordinare și că anularea, 
întârzierea sau schimbarea de program nu 
ar fi putut să fie evitate chiar dacă ar fi fost 
luate, în mod corespunzător, toate 
măsurile rezonabile, acesta poate limita 
costul total al cazării furnizate în 
conformitate cu alineatul (1) litera (b) la 
125 EUR pe noapte și per pasager. Dacă 
pasagerul își aranjează singur cazarea, 
operatorul de transport aerian poate 
limita costurile la 125 EUR pe noapte, 
pentru un maximum de 3 nopți. Dacă 
alege să aplice această limitare, operatorul 
de transport aerian trebuie să furnizeze 
pasagerilor informații despre cazarea 
disponibilă după aceste trei nopți. În orice 
caz, aceasta nu aduce atingere obligațiilor 
operatorului de transport aerian de a oferi 
cazare în mod prioritar, în plus față de 
obligațiile permanente de informare 
prevăzute la articolul 14.

Or. de

Justificare

Limita maximă de 100 EUR pe noapte pentru fiecare pasager trebui mărită. Durata nu 
trebuie limitată, cu excepția cazului în care pasagerii își aranjează singuri cazarea, caz în 
care este rezonabil ca aceștia să se aștepte ca operatorul de transport aerian să limiteze 
durata de rambursare. Problema esențială este aici obligația transportatorilor aerieni, chiar 
și în circumstanțe extraordinare, de a oferi cazare în mod prioritar.



PR\1002222RO.doc 49/81 PE510.868v02-00

RO

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul -10 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 10 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-10) La articolul 10 alineatul (2), teza 
introductivă se înlocuiește cu următorul 
text:
„(2) În cazul în care un operator de 
transport aerian cazează pasagerul la o 
clasă inferioară prețului de achiziție a 
biletului, atunci acesta, în termen de 
șapte zile lucrătoare și în conformitate cu 
prevederile din articolul 7 alineatul (3), 
rambursează.”

Or. en

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul -11 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-11) Articolul 11 alineatul (2) se
înlocuiește cu următorul text:
„(2) În cazul unui refuz la îmbarcare, a 
unei anulări și unor întârzieri de orice 
durată, persoanele cu dizabilități, 
persoanele cu mobilitate redusă și 
însoțitorii acestora, precum și copiii fără 
însoțitor au dreptul la o asistență 
specială cât mai repede, în conformitate 
cu articolul 9.
Cazarea oferită pentru persoanele cu 
dizabilități și persoanele cu mobilitate 
redusă este accesibilă, informațiile privind 
drepturile lor se furnizează prin 
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intermediul unor mijloace de comunicare 
adaptate nevoilor lor și se asigură, de 
asemenea, ghidare și câini de asistență.” 

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește o protecție mai bună a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor 
cu mobilitate redusă.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul de transport aerian nu aplică 
limitările prevăzute la articolul 9 alineatele 
(4) și (5) dacă pasagerul este o persoană cu 
mobilitate redusă sau un însoțitor al 
acesteia, un copil neînsoțit, o femeie
însărcinată sau o persoană care are nevoie 
de asistență medicală specifică, cu condiția 
ca transportatorul aerian sau agentul 
acestuia sau organizatorul să fie notificat 
cu privire la nevoile de asistență ale 
persoanei respective cu cel puțin 48 de ore 
înainte de ora programată de plecare a 
zborului. O astfel de notificare este 
considerată valabilă pentru întreaga 
călătorie, inclusiv pentru călătoria retur, 
dacă ambele călătorii au fost contractate cu 
același transportator aerian.

(3) Operatorul de transport aerian nu aplică 
limitările prevăzute la articolul 9 alineatele 
(4) și (5) dacă pasagerul este o persoană 
cu dizabilități sau o persoană cu mobilitate 
redusă sau un însoțitor al acesteia, un copil 
neînsoțit, o femeie însărcinată sau o 
persoană care are nevoie de asistență 
medicală specifică, cu condiția ca 
transportatorul aerian operant sau agentul 
acestuia sau organizatorul să fie notificat 
cu privire la nevoile de asistență ale 
persoanei respective cu cel puțin 48 de ore 
înainte de ora programată de plecare a 
zborului.  O astfel de notificare este 
considerată valabilă pentru întreaga 
călătorie, inclusiv pentru călătoria retur, 
dacă ambele călătorii au fost contractate cu 
același transportator aerian.

Or. en
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Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazurile în care un operator de transport 
aerian plătește compensații sau 
îndeplinește celelalte obligații care îi revin 
în temeiul prezentului regulament, nicio 
dispoziție a prezentului regulament sau a 
legislației naționale nu poate fi interpretată 
ca limitând dreptul său de a solicita 
reparații pentru costurile suportate în 
temeiul prezentului regulament de la terții 
care au contribuit la evenimentul care a 
declanșat dreptul la despăgubiri sau alte 
obligații.”

În cazurile în care un operator de transport 
aerian plătește compensații sau 
îndeplinește celelalte obligații care îi revin 
în temeiul prezentului regulament, fără a 
aduce atingere contractelor existente de 
transfer al răspunderii între părți terțe, 
nicio dispoziție a prezentului regulament 
sau a legislației naționale nu poate fi 
interpretată ca limitând dreptul său de a 
recupera costurile suportate în temeiul 
prezentului regulament de la terții care au 
contribuit la evenimentul care a declanșat 
dreptul la despăgubiri sau alte obligații.

Or. en

Justificare

Contractele existente de transfer al răspunderii (de exemplu între aeroporturi și companiile 
aeriene) ar trebui să nu fie afectate de prezenta dispoziție. Trebuie clarificat faptul că 
pasagerii nu sunt implicați. 

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 14 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 14, se introduce următorul 
alineat:
„(1a) În timpul programului lor de 
funcționare, operatorii de transport 
aerian asigură, în toate aeroporturile în 
care operează, prezența unor persoane de 
contact sau a unui terț desemnat de 
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operatorul de transport aerian în cauză, 
care să ofere pasagerilor informațiile 
necesare cu privire la drepturile lor, 
inclusiv procedurile de reclamație, pentru 
a-i asista și pentru a lua măsuri imediate 
în cazul întreruperii zborului sau a 
pierderii ori întârzierii bagajelor.”

Or. en

Justificare

Prezența unui punct local de contact al operatorului de transport aerian în aeroporturi, 
având capacitatea de a lua măsuri imediate în numele acestuia în caz de necesitate, ar 
contribui la garantarea faptului că pasagerii beneficiază concret de drepturile lor. Doar 
companiile aeriene dispun de toate informațiile disponibile in cazul întreruperilor zborurilor 
și al bagajelor pierdute sau întârziate. Informarea pasagerilor cu privire la drepturile lor și 
la posibilitățile de a depune o plângere sau o reclamație trebuie îmbunătățită.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ceea ce privește persoanele 
nevăzătoare și persoanele cu deficiențe de 
vedere, dispozițiile prezentului articol se 
aplică utilizându-se mijloace alternative 
corespunzătoare.

(3) În ceea ce privește persoanele cu 
dizabilități și persoanele cu mobilitate 
redusă, în special persoanele nevăzătoare 
și persoanele cu vedere redusă, dispozițiile 
prezentului articol se aplică utilizându-se 
mijloacele alternative corespunzătoare.

Or. en

Justificare

Amendamentul concordă cu amendamentele anterioare privind definiția completă a 
„persoanei cu dizabilități sau cu mobilitate redusă” și extinde această categorie de persoane 
la toate persoanele cu dizabilități și cu mobilitate redusă.
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Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Organismul de gestionare a 
aeroportului se asigură că în spațiile din 
aeroport unde au acces pasagerii se 
afișează clar și vizibil informații generale 
privind drepturile pasagerilor. El se 
asigură, de asemenea, că pasagerii prezenți 
la aeroport sunt informați cu privire la 
anularea zborurilor lor și cu privire la 
drepturile pe care le au în cazul în care 
compania aeriană își încetează operațiunile 
în mod neașteptat, de exemplu în caz de 
insolvență sau de revocare a licenței de 
operare.

(4) Organismul de gestionare a 
aeroportului se asigură că în spațiile din 
aeroport unde au acces pasagerii se 
afișează clar și vizibil informații generale 
privind drepturile pasagerilor. Pe baza 
informațiilor primite, organismul se 
asigură, de asemenea, că pasagerii prezenți 
la aeroport sunt informați cu privire la 
cauzele întârzierilor sau a perturbărilor 
zborurilor, cum ar fi anularea și la 
drepturile lor în aceste situații, precum și 
cu privire la drepturile pe care le au în 
cazul în care compania aeriană își 
încetează operațiunile în mod neașteptat, 
de exemplu în caz de insolvență sau de 
revocare a licenței de operare.

Or. en

Justificare

Organismele de gestionare a aeroporturilor nu dispun de informații privind fiecare pasager. 
Acestea trebuie să primească de la bun început informațiile respective de la operatorii de 
transport aerian pentru a-și respecta obligațiile menționate.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care pasagerul nu 
achiziționează un bilet direct de la 
operatorul de transport aerian, ci de la un 
intermediar stabilit în Uniune, acest 

(6) În cazul în care pasagerul nu 
achiziționează un bilet direct de la 
operatorul de transport aerian, ci de la un 
intermediar stabilit în Uniune, acest 
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intermediar furnizează transportatorului 
aerian datele de contact ale pasagerului, cu 
condiția ca pasagerul să-și fi dat 
autorizarea scrisă în acest sens. Această 
autorizare poate fi acordată numai pe baza 
alegerii clientului. Transportatorul aerian 
poate utiliza aceste date de contact exclusiv 
pentru îndeplinirea obligației de informare 
în temeiul prezentului articol și nu în 
scopuri comerciale, având obligația să 
șteargă datele de contact în termen de 72 
de ore de la finalizarea contractului de 
transport. Prelucrarea, accesarea și stocarea 
acestor date se realizează în conformitate 
cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date.

intermediar furnizează transportatorului 
aerian datele de contact ale pasagerului, cu 
condiția ca pasagerul să-și fi dat acordul. 
Acordul poate fi dat numai pe baza alegerii 
clientului. Transportatorul aerian poate 
utiliza aceste date de contact exclusiv 
pentru îndeplinirea obligației de informare 
în temeiul prezentului articol și nu în 
scopuri comerciale, având obligația să 
șteargă datele de contact în termen de 72 
de ore de la finalizarea contractului de 
transport. Acordul pasagerului cu privire 
la transferarea datelor sale de contact 
către operatorul de transport aerian și cu 
privire la prelucrarea, accesarea și stocarea 
acestor date se preia în conformitate cu 
Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date.

Or. en

Justificare

Acordul pasagerului trebuie obținut în conformitate cu legislația aplicabilă în materie de 
protecție a datelor, care nu specifică forma exactă a acordului („scris”). Termenul de 
„autorizare” este înlocuit cu cel de „acord”, în concordanță cu terminologia folosită în 
legislația europeană privind protecția datelor.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 14 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Intermediarii sunt exceptați de la 
dispozițiile alineatului (6) dacă pot 
demonstra existența unui sistem alternativ 
care să garanteze că pasagerul este 
informat, fără transmiterea datelor de 
contact relevante.

(7) Intermediarii sunt exceptați de la 
obligațiile care le revin în conformitate cu 
dispozițiile alineatului (6) dacă pot 
demonstra existența unui sistem alternativ 
care să garanteze că pasagerul este 
informat, fără transmiterea datelor de 
contact relevante, sau dacă pasagerul a 



PR\1002222RO.doc 55/81 PE510.868v02-00

RO

decis să nu ofere datele sale de contact.

Or. en

Justificare

Intermediarii nu ar trebui să fie răspunzători de furnizarea informațiilor în cazul în care 
pasagerul a decis să nu-și ofere datele de contact.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism național de aplicare, responsabil 
de aplicarea prezentului regulament în ceea 
ce privește zborurile de pe aeroporturile 
situate pe teritoriul lor și zborurile dintr-o 
țară terță spre aceste aeroporturi. Statele 
membre notifică Comisiei organismul 
desemnat în conformitate cu prezentul 
alineat.

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
organism național de aplicare, responsabil 
de aplicarea prezentului regulament în ceea 
ce privește încălcarea regulamentului în 
aeroporturile situate pe teritoriul său, 
zborurile de pe aeroporturile situate pe 
teritoriul lor și zborurile dintr-o țară terță 
spre aceste aeroporturi. Statele membre 
notifică Comisiei organismul desemnat în 
conformitate cu prezentul alineat.

Or. en

Justificare

Regulamentul este aplicabil și încălcărilor din aeroporturile situate pe teritoriul statelor 
membre UE.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sancțiunile stabilite de statele membre 
pentru nerespectarea prezentului 

(3) Sancțiunile stabilite de statele membre 
pentru nerespectarea prezentului 
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regulament sunt eficiente, proporționale și 
disuasive.

regulament sunt credibile, eficiente, 
proporționale și disuasive.

Or. en

Justificare

Există diferențe semnificative între statele membre cu privire la sancțiunile care pot fi impuse 
companiilor aeriene pentru nerespectarea Regulamentului 261/2004 (maximum 4,5 milioane 
EUR în Spania, față de sub 1000 EUR în Polonia sau România). De multe ori nivelul maxim 
al sancțiunilor este inferior cheltuielilor care ar putea reveni companiilor în cazul respectării 
regulamentului. În aceste cazuri, nu există nici un stimulent economic pentru ca operatorii de 
transport aerian să respecte prezentul regulament. Sancțiunile ar trebui să fie suficient de 
severe pentru ca aceste companii să aibă un stimulent financiar pentru a respecta în mod 
consecvent regulamentul.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care organismele 
desemnate în temeiul articolelor 16 și 16a 
sunt diferite, se instituie mecanisme de 
raportare pentru a asigura schimbul de 
informații între diferitele organisme, care 
să ajute organismul național de aplicare să 
își îndeplinească sarcinile de supraveghere 
și de aplicare a legii și să ajute organismul 
desemnat în temeiul articolului 16a la 
colectarea informațiilor necesare pentru 
examinarea reclamațiilor individuale.

(4) În conformitate cu Directiva 
2013/11/UE, se instituie mecanisme de 
cooperare între organismele naționale de 
aplicare și organismul desemnat în 
temeiul articolului 16a, care includ 
schimbul reciproc de informații, pentru a 
ajuta organismul național de aplicare să își 
îndeplinească sarcinile de supraveghere și 
de aplicare a legii și să ajute organismul 
desemnat în temeiul articolului 16a la 
colectarea informațiilor și a expertizei 
tehnice necesare pentru tratarea
reclamațiilor individuale În plus, se 
înființează un mecanism la nivelul 
Uniunii între toate organismele 
desemnate în temeiul prezentului articol și 
al articolului 16a, pentru a asigura 
schimbul de informații cu privire la 
încălcări, sancțiuni și practicile optime de 
aplicare între toate statele membre.

Or. en
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Justificare

În conformitate cu noua Directivă SAL, se prevăd astfel de mecanisme de informare și 
cooperare între ONA și organismele SAL la nivelul fiecărui stat membru. Raportorul 
consideră că, pe lângă acestea, ar trebui să existe mecanisme similare și la nivel 
intracomunitar. Un schimb de informații periodic în întreaga UE, între toate ONA și 
organismele SAL ar îmbunătăți aplicarea regulamentului. A fost deja solicitată, în contextul 
rezoluțiilor precedente, o cooperare mai strânsă între toate ONA, care nu va interfera cu 
rolul Comisiei în această privință.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 16 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

14a. La articolul 16, se introduce 
următorul alineat:
„(6a) Până la transpunerea de către 
statele membre a dispozițiilor Directivei 
2013/11/EU, pasagerii pot adresa o 
plângere oricăruia din organismele 
naționale de aplicare, cu privire la o 
presupusă încălcare a prezentului 
regulament, în oricare aeroport situat pe 
teritoriul unui stat membru, sau cu privire 
la zborurile de pe oricare aeroport situat 
pe teritoriul unui stat membru ori dintr-o 
țară terță spre aceste aeroporturi.”

Or. en

Justificare

Amendamentul a fost introdus pentru a confirma că ONA continuă să fie organismele 
competente pentru tratarea plângerilor până la intrarea în vigoare a Directivei SAL în 2015. 
Până la crearea unui nou organism pentru soluționarea conflictelor, pasagerii trebuie să 
aibă în continuare posibilitatea de o depune plângeri individuale oricărui organism național 
de aplicare.
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Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 16 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În momentul rezervării, transportatorii 
aerieni trebuie să ofere pasagerilor 
informații referitoare la procesele de tratare 
a reclamațiilor și plângerilor cu privire la 
drepturile prevăzute în prezentul 
regulament, precum și la adresele de 
contact relevante, la care pasagerii pot 
depune reclamațiile și plângerile, inclusiv 
prin mijloace electronice. Transportatorul 
aerian trebuie, de asemenea, să informeze
pasagerii cu privire la organismul sau 
organismele competente pentru tratarea 
plângerilor pasagerilor.

(1) În momentul rezervării, transportatorii 
aerieni trebuie să ofere pasagerilor 
informații referitoare la procesele de tratare 
a reclamațiilor și plângerilor, precum și la 
termenele prevăzute la alineatul (2) din 
prezentul articol, cu privire la drepturile 
prevăzute în prezentul regulament, precum 
și la adresele de contact relevante, la care 
pasagerii pot depune reclamațiile și 
plângerile, inclusiv prin mijloace 
electronice. Transportatorul aerian și, dacă 
este cazul, organizatorul informează, de 
asemenea, pasagerii cu privire la 
organismul sau organismele competente 
pentru tratarea plângerilor pasagerilor, 
desemnate de statele membre în temeiul 
prezentului articol și al articolului 16.
Informațiile relevante se comunică în 
momentul rezervării, sunt accesibile 
tuturor, sunt indicate clar pe biletul 
pasagerului și pe site-ul internet al 
transportatorului aerian și sunt 
disponibile la ghișeele operatorului de 
transport aerian din aeroporturi. Se oferă 
pasagerilor un formular de reclamație.

Or. en

Justificare

Informarea pasagerilor cu privire la procedurile de reclamație și plângere trebuie 
îmbunătățită. Organizatorul trebuie să transmită pasagerilor, dacă este necesar, informații 
generale privind aceste proceduri, inclusiv adresele de contact ale organismelor competente.
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Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 16 a – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

La articolul 14, se introduce următorul 
alineat:
„(1a) Sarcina probei în legătură cu 
oferirea informațiilor necesare 
pasagerilor revine operatorului de 
transport aerian.”

Or. en

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 16 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un pasager dorește să 
adreseze transportatorului aerian o 
reclamație cu privire la drepturile ce îi 
revin în temeiul prezentului regulament, 
acesta trebuie să depună reclamația în 
termen de trei luni de la data la care zborul 
a fost efectuat sau a fost programat a fi 
efectuat. În termen de 7 zile de la data
primirii reclamației, transportatorul 
trebuie să confirme pasagerului primirea 
acesteia. În termen de două luni de la data 
primirii reclamației, transportatorul 
trebuie să transmită pasagerului un răspuns 
complet.

(2) În cazul în care un pasager dorește să 
adreseze transportatorului aerian o 
reclamație cu privire la drepturile ce îi 
revin în temeiul prezentului regulament, 
acesta trebuie să depună reclamația în 
termen de trei luni de la data la care zborul 
a fost efectuat sau a fost programat a fi 
efectuat, fără a aduce atingere dreptului 
său de acces la sistemul judiciar și la o 
soluționare extrajudiciară după expirarea 
perioadei de trei luni. În termen de șapte
zile de la data primirii reclamației, 
operatorul de transport aerian confirmă
pasagerului primirea acesteia. În termen de 
două luni de la data primirii reclamației, 
operatorul de transport aerian transmite 
pasagerului un răspuns complet. În cazul 
în care operatorul de transport aerian nu 
oferă un răspuns complet în perioada 
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respectivă de două luni, se consideră că 
acceptă pretențiile pasagerului.

Or. en

Justificare

Amendamentul urmărește să evidențieze faptul că dreptul național trebuie să ofere o cale de 
atac în justiție și că acest lucru nu este opțional. Drepturile care decurg din regulament 
trebuie să fie aplicabile (a se vedea jurisprudența Sousa Rodriguez și Mc Donagh).

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 16 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu legislația UE și cu 
legislația națională pertinentă, fiecare stat 
membru desemnează un organism național 
sau organismele responsabile pentru 
soluționarea extrajudiciară a litigiilor între 
transportatorii aerieni și pasageri, având ca 
obiect drepturile prevăzute de prezentul 
regulament.

(3) Statele membre iau măsuri pentru ca 
pasagerii să poată beneficia, pentru 
litigiile cu operatorii de transport aerian 
referitoare la drepturile și obligațiile 
stabilite în prezentul regulament, de 
mecanisme de soluționare extrajudiciară 
independente, eficace și eficiente. În acest 
scop, fiecare stat membru desemnează un 
organism național sau organismele 
responsabile pentru soluționarea 
extrajudiciară a litigiilor între 
transportatorii aerieni și pasageri, având ca 
obiect drepturile și obligațiile prevăzute de 
prezentul regulament. Pentru litigiile care
intră sub incidența Directivei 2013/11/UE, 
se aplică exclusiv directiva respectivă. 
Operatorii de transport aerian aderă la 
sistemul SAL prevăzut de Directiva 
2013/11/UE.

Or. en

Justificare

Acest amendament actualizează textul în conformitate cu noua Directivă privind soluționarea 
alternativă a litigiilor (SAL), care prevede ca statele membre să creeze unul sau mai multe 
organisme naționale pentru a se conforma atât dispozițiilor Directivei SAL, cât și celor din 
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prezentul regulament revizuit.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 16 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pasagerii pot adresa plângeri oricărui 
organism național desemnat în 
conformitate cu alineatul (3) referitoare la 
o presupusă încălcare a prezentului 
regulament în orice aeroport situat pe 
teritoriul unui stat membru sau referitoare 
la orice zbor dintr-o țară terță spre un
aeroport situat pe teritoriul respectiv. 
Aceste plângeri pot fi depuse cel mai 
devreme în termen de două luni de la 
depunerea reclamației inițiale la 
transportatorul în cauză, cu excepția 
cazului în care transportatorul a oferit 
deja un răspuns definitiv la reclamația 
inițială.

(4) După primirea răspunsului complet de 
la operatorul de transport aerian,
pasagerii pot adresa plângeri oricărui 
organism național desemnat în 
conformitate cu alineatul (3) referitoare la 
o presupusă încălcare a prezentului 
regulament în orice aeroport situat pe 
teritoriul unui stat membru sau referitoare 
la orice zbor dintr-un aeroport situat pe 
teritoriul unui stat membru sau dintr-o 
țară terță spre un astfel de aeroport. Aceste 
plângeri pot fi depuse într-un termen 
precizat în prealabil, care se fixează la 
minimum un an de la data la care 
pasagerul a prezentat plângerea sau 
reclamația transportatorului în cauză.

Or. en

Justificare

Amendamentul adaptează articolul în concordanță cu noua Directivă privind soluționarea 
alternativă a litigiilor (SAL). 

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 16 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de 7 zile de la data primirii 
plângerii, organismul desemnat trebuie să 
confirme primirea acesteia și transmite o 

(5) În cazul în care un organism 
desemnat primește o reclamație, acesta 
notifică părțile în litigiu imediat după 
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copie organismului național de aplicare. 
Intervalul de timp pentru trimiterea 
răspunsului final nu trebuie să depășească 
trei luni de la data primirii plângerii. O 
copie a răspunsului final se transmite, de
asemenea, organismului național de 
aplicare.

primirea tuturor documentelor care 
conțin informații relevante referitoare la 
reclamație. Acesta transmite o copie a 
documentelor legate de plângere 
organismului național de aplicare. 
Intervalul de timp pentru trimiterea 
răspunsului final nu trebuie să depășească 
90 de zile calendaristice de la data la care 
organismul desemnat a primit dosarul 
complet al plângerii. O copie a răspunsului 
final se transmite, de asemenea, 
organismului național de aplicare.

Or. en

Justificare

Amendamentul adaptează articolul în concordanță cu noua Directivă privind soluționarea 
alternativă a litigiilor (SAL). 

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 16 a – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 16a, se introduce următorul 
alineat:
„(5a) Operatorii de transport aerian 
comunică datele lor de contact, pentru 
chestiunile reglementate de prezentul 
regulament, organismelor desemnate în 
temeiul prezentului articol din statele 
membre în care își desfășoară 
activitatea.”

Or. en

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 16 b – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia sprijină dialogul între statele 
membre cu privire la interpretarea și 
aplicarea la nivel național a prezentului 
regulament prin intermediul comitetului 
menționat la articolul 16c.

(1) Comisia sprijină dialogul și 
promovează cooperarea între statele 
membre cu privire la interpretarea și 
aplicarea la nivel național a prezentului 
regulament prin intermediul comitetului 
menționat la articolul 16c.

Or. en

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 16
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 1 ianuarie 2017, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind funcționarea și rezultatele 
prezentului regulament, în special în ceea 
ce privește impactul despăgubirilor pentru 
întârzierile prelungite și limitarea cazării în 
circumstanțe extraordinare de lungă durată. 
Comisia prezintă, de asemenea, un raport 
privind consolidarea protecției pasagerilor 
aerieni la zboruri din țări terțe operate de 
transportatori necomunitari, în contextul 
acordurilor de transport aerian 
internațional.

Până la 1 ianuarie 2017, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport privind funcționarea și rezultatele 
prezentului regulament, în special în ceea 
ce privește impactul despăgubirilor pentru 
întârzierile prelungite și limitarea cazării în 
circumstanțe extraordinare de lungă durată, 
chestiunile legate de interpretarea 
circumstanțelor extraordinare, statisticile 
publicate de organismele naționale de 
aplicare privind activitățile lor, inclusiv 
sancțiunile și descoperirile lor legate de 
practici de care sunt suspectați operatorii 
de transport aerian, progresele realizate 
în înființarea organismelor naționale 
responsabile de soluționarea 
extrajudiciară a litigiilor și activitățile 
acestora din urmă. Comisia prezintă, de 
asemenea, un raport privind consolidarea 
protecției pasagerilor aerieni la zboruri din 
țări terțe operate de transportatori din afara 
Uniunii, în contextul acordurilor de 
transport aerian internațional.

Or. en



PE510.868v02-00 64/81 PR\1002222RO.doc

RO

Justificare

Raportorul consideră că raportările Comisiei ar trebui să includă mai multe informații 
detaliate pentru a evalua impactul, implementarea și aplicarea regulamentului.

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Transportatorul aerian comunitar 
trebuie să furnizeze pasagerilor, la 
aeroport, un formular de reclamație cu 
privire la bagaje deteriorate sau întârziate, 
care să poată fi depus imediat. Un astfel de 
formular de reclamație, care poate lua 
forma unui raport PIR, trebuie acceptat de 
către transportatorul aerian la aeroport ca o 
reclamație în temeiul articolului 31 
alineatul (2) din Convenția de la Montreal. 
Această posibilitate nu afectează dreptul 
pasagerului de a înainta o plângere prin 
intermediul altor mijloace, în termenele 
limită indicate în Convenția de la Montreal.

(2) Pe toate aeroporturile, organismul de 
gestionare a aeroportului creează un 
serviciu care să ofere pasagerilor un 
formular de reclamație cu privire la bagaje 
deteriorate sau întârziate, care să poată fi 
depus imediat după sosire. Un astfel de 
formular de reclamație, care poate lua 
forma unui raport PIR, trebuie acceptat de 
către transportatorul aerian la aeroport ca o 
reclamație în temeiul articolului 31 
alineatul (2) din Convenția de la Montreal. 
Această posibilitate nu afectează dreptul 
pasagerului de a înainta o plângere prin 
intermediul altor mijloace, în termenele 
limită indicate în Convenția de la 
Montreal.” În anexa 2a la regulament se 
stabilește un formular de reclamație 
armonizat la nivelul Uniunii.

Or. en

Justificare

Pentru a accelera procedura în cazul pierderii, întârzierii sau deteriorării bagajelor, un 
serviciu special de reclamare a bagajelor în aeroporturi ar permite centralizarea cererilor 
pasagerilor încă de la sosire. Un formular de reclamație armonizat la nivelul Uniunii ar 
contribui la facilitarea procedurii și ar trebui anexat prezentului regulament.
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Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Articolul 6 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când transportă scaune cu rotile 
sau alte echipamente de mobilitate și 
dispozitive de asistență îmbarcate, 
transportatorul aerian și agenții săi trebuie 
să ofere fiecărei persoane cu mobilitate 
redusă, astfel cum este definit la articolul 2 
litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 
1107/2006, posibilitatea de a efectua, cu 
titlu gratuit, o declarație specială de interes 
în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) 
din Convenția de la Montreal, la momentul 
rezervării și cel mai târziu în momentul 
când echipamentul este predat 
transportatorului.

(1) Atunci când transportă scaune cu rotile 
sau alte echipamente de mobilitate și 
dispozitive de asistență îmbarcate, 
transportatorul aerian și agenții săi trebuie 
să ofere fiecărei persoane cu dizabilități 
sau cu mobilitate redusă, astfel cum este 
definit la articolul 2 litera (a) din 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2006, 
posibilitatea de a efectua, cu titlu gratuit, o 
declarație specială de interes în 
conformitate cu articolul 22 alineatul (2) 
din Convenția de la Montreal, la momentul 
rezervării și cel mai târziu în momentul 
când echipamentul este predat 
transportatorului. Un formular tip pentru o 
astfel de declarație de interese este 
prezentat în anexa 2a la prezentul 
regulament.

Or. en

Justificare

Pentru a facilita procedura, ar fi util un formular tip. Acesta ar oferi pasagerilor și 
transportatorilor aerieni o orientare pentru a oferi informațiile relevante și documentele 
necesare în cazul distrugerii, pierderii sau deteriorării echipamentelor de mobilitate. 

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Articolul 6 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul monitorizării protecției 
pasagerilor cu mobilitate redusă și a 

(2) În scopul monitorizării protecției 
pasagerilor cu mobilitate redusă și a 
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pasagerilor cu handicap în cazul avarierii 
echipamentelor lor de mobilitate, 
organismul național de aplicare 
examinează și ține seama de informațiile 
privind reclamațiile referitoare la 
echipamentele de mobilitate prezentate 
organismelor desemnate în temeiul 
articolului 16a din Regulamentul (CE) nr. 
261/2004.

pasagerilor cu dizabilități în cazul avarierii 
echipamentelor lor de mobilitate sau de 
asistență, organismul național de aplicare 
examinează și ține seama de informațiile 
privind reclamațiile referitoare la 
echipamentele de mobilitate prezentate 
organismelor desemnate în temeiul 
articolului 16a din Regulamentul (CE) nr. 
261/2004.

Or. en

Justificare

Ca și în restul regulamentului, echipamentele de asistență trebuie introduse alături de cele de 
mobilitate.

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Articolul 6 d – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Deși transportatorii aerieni au 
libertatea comercială deplină de a stabili 
condițiile în care pot fi transportate 
bagajele, ei trebuie să indice în mod clar, 
în momentul rezervării și la ghișeele de 
check-in (inclusiv la automatele de check-
in), limita maximă a bagajelor permise în 
cabină și în cala aeronavei pentru fiecare 
dintre zborurile incluse în rezervarea 
pasagerului, precum și restricțiile privind 
numărul de bagaje permise în această 
limită. Dacă se percep costuri
suplimentare pentru transportul bagajelor, 
transportatorii aerieni trebuie să precizeze 
în momentul rezervării care sunt aceste 
costuri și, la cerere, în aeroport.

(1) Transportatorii aerieni indică în mod 
clar, înaintea rezervării finale, prin toate 
canalele de distribuție, inclusiv sistemele 
de rezervare online și la ghișeele de check-
in (inclusiv la automatele de check-in), 
limita maximă a bagajelor permise în 
cabină și în cala aeronavei pentru fiecare 
dintre zborurile incluse în rezervarea 
pasagerului, precum și restricțiile privind 
numărul de bagaje permise în această 
limită și detaliile costurilor suplimentare 
aplicabile pentru transportul bagajelor. 
Indiferent de canalul de distribuție, 
elementele care generează costuri 
suplimentare trebuie să poată di 
achiziționate împreună cu serviciul de 
călătorie de bază.

Or. en
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Justificare

Furnizarea de informații despre tarifele pentru bagaje și alte accesorii la începutul unui 
proces de rezervare este esențială pentru a compara tarifele aeriene și a garanta 
transparența prețurilor pentru consumatori. Amendamentul propus este compatibil cu 
Regulamentul 1008/2008. Din rațiuni de transparență și pentru a asigura un mediu 
concurențial echitabil, obligația de informare ar trebui să se aplice tuturor actorilor din 
cadrul distribuției produselor companiilor aeriene: companiile aeriene, agențiile de turism și 
sistemele informatizate de rezervare, prin care marea majoritate a intermediarilor rezervă 
biletele de avion.

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Articolul 6 d – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 6d, se inserează următorul 
alineat:
„(1a) Pe lângă bagajul de cabină 
maximum admis, pasagerilor li se permite 
să transporte la bord, fără costuri 
suplimentare, obiecte de uz personal 
esențiale și bunurile cumpărate din 
aeroport.”

Or. en

Justificare

Practica adoptată de anumiți transportatori de a permite pasagerilor să transporte un singur 
bagaj de mână la bord, pentru a le percepe ulterior costuri suplimentare pentru orice element 
suplimentar, cum ar fi cumpărăturile de pe aeroport, a condus la confuzie în rândul 
pasagerilor și la o deteriorare a activității economice a comercianților magazinelor din 
aeroport. Interzicerea așa-numitei reguli a bagajului unic este conformă poziției exprimate de 
Parlamentul European în diferite rezoluții și dezbateri în plen.

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 e – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un transportator aerian comunitar 
trebuie să permită unui pasager să 
transporte un instrument muzical în cabina 
pasagerilor, sub rezerva normelor de 
siguranță aplicabile, a specificațiilor 
tehnice și a constrângerilor specifice 
aeronavei în cauză. Instrumentele muzicale 
sunt acceptate la transportul în cabină cu 
condiția ca ele să poată fi depozitate în 
condiții de siguranță în compartimentul de 
bagaje de mână sau sub un scaun pentru 
pasager. Un transportator aerian poate 
decide, de asemenea, dacă un instrument 
muzical este inclus în limita pentru bagajul 
de mână și nu va fi transportat ca bagaj de 
mână suplimentar.

(1) Un transportator aerian din Uniune
trebuie să permită unui pasager să 
transporte un instrument muzical în cabina 
pasagerilor, sub rezerva normelor de 
siguranță aplicabile, a specificațiilor 
tehnice și a constrângerilor specifice 
aeronavei în cauză. Instrumentele muzicale 
sunt acceptate la transportul în cabină cu 
condiția ca ele să poată fi depozitate în 
condiții de siguranță în compartimentul de 
bagaje de mână sau sub un scaun pentru 
pasager. Dacă este acceptat pentru 
transportul în cabina aeronavei, un 
instrument muzical este inclus în limita 
pentru bagajul de mână. Operatorul de 
transport aerian poate stabili aplicarea 
unor costuri suplimentare pentru bagajul 
de mână transportat ca bagaj de mână 
suplimentar.

Or. en

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 e – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un instrument muzical 
este prea mare pentru a fi depozitat în 
condiții de siguranță în compartimentul de 
bagaje de mână sau sub un scaun pentru 
pasager, transportatorul aerian poate 
solicita plata unei a doua taxe, dacă astfel 
de instrumente muzicale sunt transportate 
ca bagaje de mână pe un al doilea scaun. 
Dacă se plătește un al doilea loc pentru 
instrumentul muzical, transportatorul 
aerian trebuie să depună toate eforturile 
rezonabile pentru ca instrumentul să fie 

(2) În cazul în care un instrument muzical 
este prea mare pentru a fi depozitat în 
condiții de siguranță în compartimentul de 
bagaje de mână sau sub un scaun pentru 
pasager, transportatorul aerian poate 
solicita plata unei a doua taxe, dacă astfel 
de instrumente muzicale sunt transportate 
ca bagaje de mână pe un al doilea scaun. 
Dacă se plătește un al doilea loc pentru 
instrumentul muzical, transportatorul 
aerian depune toate eforturile rezonabile 
pentru ca instrumentul să fie așezat pe 
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așezat pe scaunul de lângă locul 
pasagerului. Dacă este posibil și dacă se 
solicită acest lucru, instrumentele 
muzicale trebuie transportate într-o parte 
încălzită a calei aeronavei, sub rezerva 
normelor de siguranță aplicabile, a 
constrângerilor de spațiu și a 
specificațiilor tehnice ale aeronavei în 
cauză. Un transportator aerian trebuie să 
indice în mod clar, în termenii și 
condițiile sale, modul de transportare a 
instrumentelor muzicale și care sunt 
costurile aplicabile.

scaunul de lângă locul pasagerului.

Or. en

Justificare

pentru a îmbunătăți structura articolului, textul eliminat a fost divizat și integrat la articolul 
6e alineatul (2a) (nou) și (2b) (nou). 

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 e – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 6e, se inserează următorul 
alineat:
„(2a) Dacă există spațiu și dacă se solicită 
acest lucru, instrumentele muzicale 
trebuie transportate într-o parte încălzită 
a calei aeronavei, sub rezerva normelor de 
siguranță aplicabile, a constrângerilor de 
spațiu și a specificațiilor tehnice ale 
aeronavei în cauză. Transportatorii 
aerieni oferă etichete speciale care să fie 
afișate în mod clar pe instrumentele 
muzicale, pentru ca acestea să fie 
manipulate cu grija necesară. Numai 
instrumentele ambalate în mod 
corespunzător într-un container rigid 
și/sau cu partea exterioară tare, 
concepute special pentru aceste 
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instrumente, sunt permise pentru 
transportul în cala aeronavei.”

Or. en

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 e – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 6e, se inserează următorul 
alineat:
„(2b) Un transportator aerian indică în 
mod clar, în termenii și condițiile sale, 
modul de transportare a instrumentelor 
muzicale, inclusiv costurile aplicabile și 
facilitățile de transport pentru 
instrumentele muzicale disponibile pe 
aeronava respectivă. Dacă este necesară 
rezervarea unui al doilea loc, pasagerilor 
li se oferă posibilitatea de a-l rezerva 
online.”

Or. en

Justificare

Informațiile cu privire la posibilitățile și condițiile de transport al instrumentelor muzicale ar
trebui indicate în mod clar și comunicate pasagerilor, împreună cu alte informații relevante, 
în special înainte de încheierea procesului de rezervare. 

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – alineatul 1 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) probleme tehnice care nu sunt inerente (ii) probleme tehnice ale aeronavei 
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funcționării normale a aeronavelor, cum 
ar fi identificarea unei defecțiuni în 
timpul operațiunii de zbor în cauză, care 
împiedică continuarea normală a 
funcționării; sau un defect de fabricație 
ascuns descoperit de către producător sau 
de o autoritate competentă, care afectează 
siguranța zborului;

cauzate de dezastre naturale, acte de 
sabotaj sau terorism ori condiții 
meteorologice, sau un defect de fabricație 
ascuns descoperit de către producător sau 
de o autoritate competentă, sau o 
defecțiunea survenită în timpul zborului 
din alte motive decât cele menționate la 
alineatul (2) punctul (i), în cazul în care 
defecțiunea respectivă afectează siguranța 
zborului;

Or. en

Justificare

Conform hotărârii Wallentin-Herrmann, problemele tehnice nu constituie, în principiu, 
circumstanțe extraordinare. Ar trebui făcută o excepție în cazul problemelor tehnice 
provocate de circumstanțe incontrolabile. Cele menționate în textul amendamentului, care 
afectează siguranța zborului și fac imposibilă continuarea normală a acestuia, se încadrează 
în această categorie. 

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – alineatul 1 – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) riscuri de securitate, acte de sabotaj 
sau terorism care fac imposibilă operarea 
în condiții de siguranță a zborului;

(iii) acte de sabotaj sau terorism care fac 
imposibilă operarea în condiții de siguranță 
a zborului;

Or. en

Justificare

Termenul de „riscuri de securitate” este prea vag și ar trebui eliminat.
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Amendamentul 103

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – alineatul 1 – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) restricții legate de managementul 
traficului aerian sau de închiderea unui 
aeroport sau spațiu aerian;

(v) restricții neprevăzute legate de 
managementul traficului aerian sau de 
închiderea neprevăzută a unui aeroport sau 
spațiu aerian;

Or. en

Justificare

Doar restricțiile și obstacolele neprevăzute pot fi clasificate ca circumstanțe excepționale. 
Dacă sunt deja cunoscute sau au fost anunțate cu suficient timp înainte, nu se mai încadrează 
în categoria respectivă, deoarece transportatorii aerieni au posibilitatea de a lua 
contramăsurile necesare.

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – alineatul 1 – punctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) conflicte de muncă la operatorul de 
transport aerian sau la furnizori de servicii 
esențiale, cum ar fi aeroporturile și 
furnizorii de servicii de navigație aeriană.

(vii) conflicte de muncă la operatorul de 
transport aerian sau la furnizori de servicii 
esențiale, cum ar fi aeroporturile și 
furnizorii de servicii de navigație aeriană, 
dar numai în cazul în care aceste conflicte 
sunt legate de nerespectarea cerințelor 
referitoare la perioada de avizare 
prevăzută în dreptul național și în 
acordurile colective.

Or. en

Justificare

Acțiunile colective anunțate în prealabil nu trebuie considerate circumstanțe excepționale, 
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întrucât transportatorii aerieni au posibilitatea de a lua contramăsurile necesare.

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – alineatul 2 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) probleme tehnice inerente funcționării 
normale a aeronavelor, cum ar fi o 
problemă identificată în timpul 
întreținerii de rutină sau în timpul 
controlului dinaintea zborului sau care 
derivă din efectuarea incorectă a 
întreținerii de rutină sau controlului 
dinaintea zborului; 

(i) probleme tehnice care pot fi puse pe 
seama unor factori a căror natură sau ale 
căror cauze sunt inerente procedurilor 
standard urmate de transportatorul aerian 
în cauză și pot fi, în consecință, rezolvate 
de acesta;

Or. de

Justificare

Conform hotărârii Wallentin-Herrmann, problemele tehnice nu constituie circumstanțe 
extraordinare. Acestea sunt inerente operării normale a zborurilor și trebuie să fie, prin 
urmare, rezolvabile.

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Anexa 1 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – alineatul 2 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) indisponibilitatea echipajului de 
comandă sau a echipajului de cabină (cu 
excepția cazului în care este cauzată de 
conflicte de muncă).

(ii) indisponibilitatea echipajului de 
comandă sau a echipajului de cabină (cu 
excepția cazului în care este cauzată de 
conflicte de muncă conform dispozițiilor 
alineatului (1) punctul (vii)).

Or. en
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Justificare

Acest amendament este legat de amendamentul referitor la precizarea conflictelor de muncă, 
incluse la alineatul (1) punctul (vii). 
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Industria aviatică a suferit modificări semnificative în ultimii ani, asociate cu o creștere a 
numărului de pasageri și a zborurilor pe piața europeană liberalizată. Această evoluție în 
general pozitivă a fost, cu toate acestea, însoțită într-o oarecare măsură de o serie de practici 
injuste și o reducere a calității serviciilor, cu consecințe negative pentru călători. În plus, de la 
intrarea în vigoare a regulamentului, în 2004, s-au constatat probleme cu privire la o serie de 
interpretări diferite din cauza zonelor gri și a lacunelor din actualul regulament, a aplicării 
neuniforme în statele membre și a dificultăților pasagerilor în exercitarea drepturilor lor în 
cazul în care operatorii de transport aerian încalcă legislația. Parlamentul s-a exprimat deja cu 
privire la câteva dintre aceste puncte în rezoluțiile sale adoptate în 20121.

Următoarele elemente ale propunerii Comisiei ar putea fi evidențiate ca un pas înainte în 
materializarea drepturilor pasagerilor aerieni:  rolul organismelor naționale de aplicare este 
definit mai bine și extins și la reclamațiile privind bagajele; o procedură de plângere a fost 
introdusă, cu termene clare și un rol precis al unui nou organism, care urmează a fi înființat, 
având sarcina de soluționare a plângerilor; au fost introduse noi dispoziții cu privire la 
cazurile de refuz la îmbarcare, zboruri de legătură absente și întârzieri prelungite; a fost 
stabilită o listă neexhaustivă a circumstanțelor extraordinare, pentru a clarifica cazurile în care 
transportatorii aerieni sunt exonerați de plata compensațiilor; a fost consolidată obligația 
transportatorilor aerieni de a informa pasagerii în mod adecvat și la timp; au fost introduse noi 
dispoziții cu privire la transportul echipamentului de mobilitate și al instrumentelor muzicale.

Principalele probleme

Implementarea incompletă și incoerentă a regulamentului existent de către operatorii de 
transport aerian și de către autoritățile naționale creează confuzie atât pentru pasageri, cât și 
pentru sector. În plus, pasagerii nu dispun de toate informațiile cu privire la drepturile lor și 
sunt nemulțumiți de condițiile și costurile asociate cu concretizarea acestora.

Insecuritatea juridică a condus la o serie de hotărâri ale Curții Europene de Justiție, care au 
creat de-a lungul anilor o bogata jurisprudență privind drepturile pasagerilor. Aceasta este, 
însă, dificil de urmărit. Statisticile arată că doar un număr mic de pasageri dintre cei care ar 
avea teoretic dreptul la beneficii și compensații le solicită sau le primesc efectiv.

Factorul esențial este că operatorii de transport aerian nu recunosc automat drepturile 
pasagerilor în cauză. Prin urmare, pasagerii trebuie să-și revendice drepturile individual în 
fața unor companii internaționale mari. Clienții se simt mai mult în nesiguranță, nu în ultimul 
rând datorită complexității procesului. Mulți pasageri au rețineri să meargă în fața instanței 
din cauza cheltuielilor și eforturilor importante care se impun, fapt exploatat de unele 
companii aeriene pentru a evita oferirea acestui tip de servicii.

Prin urmare, propunerile raportorului se îndreaptă în general în direcția consolidării 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0371 și P7_TA(2012)0099.
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drepturilor pasagerilor.  

Dreptul la compensații în cazul întârzierilor prelungite:

Regulamentul revizuit ar trebui să fie explicit în ceea ce privește dreptul la asistență și la 
despăgubiri al pasagerilor confruntați cu întârzieri. Limitele dincolo de care întârzierile dau 
naștere dreptului la asistență sau compensații ar trebui stabilite în conformitate cu hotărârea 
Curții Europene de Justiție (cauzele C-407/07 și C-432/07 - Sturgeon), care acordă 
pasagerilor, în caz de întârzieri prelungite de peste 3 ore, aceleași drepturi ca și pasagerii ale 
căror zboruri au fost anulate. Raportorul salută faptul că Comisia a luat în considerare 
hotărârea Sturgeon în propunerea sa. 

Raportorul împărtășește opinia Comisiei, conform căreia limitele trebuie să fie aceleași pentru 
toate călătoriile din UE, însă trebuie să fie raportat la distanța parcursă către și dinspre țările 
terțe, pentru a se lua în considerație dificultățile de ordin operațional cu care se confruntă 
transportatorii aerieni în cazul întârzierilor în aeroporturi îndepărtate. 

Având în vedere hotărârea CEJ, raportorul nu împărtășește, cu toate acestea, opinia Comisiei 
conform căreia toate limitele ar trebui majorate pentru a reduce impactul financiar asupra 
operatorului de transport aerian și pentru a minimiza riscul ca acesta anuleze mai multe 
zboruri (considerentul 11). Mai mult, limitele propuse sunt considerate mult prea mari, în 
special pentru zborurile din interiorul UE, a căror durată nu depășește de obicei trei ore. Din 
acest motiv, raportorul a modificat articolul 6, înlocuind pragurile de cinci, nouă și 
douăsprezece ore cu trei și, respectiv, cinci ore.  

Pentru a facilita aplicarea în continuare a sistemului actual și pentru o mai mare claritate 
pentru pasageri și companiile aeriene, raportorul propune, în plus, raționalizarea punctele de 
declanșare și a sumelor compensatorii la articolele 6, 6a și 7, prin introducerea următoarelor 
marje: 300 EUR pentru zborurile din interiorul Uniunii (indiferent de distanța parcursă); 300 
EUR pentru toate celelalte zboruri, până la 3500 km; 600 EUR pentru toate zborurile de peste 
3500 km. 

Acordurile voluntare între transportatorii aerieni și pasageri cu privire la compensare ar trebui 
să fie aplicabile numai dacă au legătură cu modalitățile, dar nu cu compensarea în sine 
(articolul 7 alineatul (5)).

Drepturile referitoare la zborurile de legătură

Cazurile în care un pasager ratează un zbor de legătură din cauza unei schimbări de program 
sau întârzieri prezintă un interes special.  Așadar, pe bună dreptate, a fost introdus un nou 
articol 6a de către Comisie prin care pasagerilor în cauză ar trebui să li se ofere asistență, 
îngrijire și redirecționare de către operatorul   de transport aerian (anterior) care a cauzat 
întârzierea la punctul de transfer, ce a determinat ca pasagerul să nu mai prindă zborul de 
legătură. 

Pasagerii care ratează un zbor de legătură ar trebui să aibă, de asemenea, posibilitatea de a 
solicita despăgubiri la fel ca și cei ale căror zboruri sunt întârziate sau anulate.  Raportorul 
consideră că, având în vedere numărul mare de transportatori care operează zboruri regionale 
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pe distanțe mai mici în interiorul UE, ar trebui redusă povara economică  pentru aceștia din 
urmă. În acest context, raportorul a adăugat un prag minim de 90 de minute de întârziere a 
zborului anterior la punctul de transfer, care va oferi pasagerilor un drept la despăgubiri 
(considerentul 13a nou, articolul 6a alineatul (2)), cu condiția ca întârzierea la destinația finală 
a călătoriei să fie mai mare de trei, respectiv cinci ore. Din rațiuni legate de proporționalitate 
se adaugă o dublă condiție, justificată atunci când transportatorul aerian anterior a provocat 
doar o întârziere de scurtă durată care a condus, în final, la pierderea zborului de legătură și la 
o întârziere mult mai îndelungată la destinația finală. 

Refuzul la îmbarcare

Refuzul la îmbarcare survine datorită suprarezervărilor, dar și din alte motive operaționale, 
după cum a confirmat Curtea. Un caz special de refuz la îmbarcare este așa-numita politică 
privind neprezentarea a transportatorilor aerieni. Concret, transportatorii aerieni refuză 
îmbarcarea pasagerilor la zborul de întoarcere dacă aceștia nu au utilizat biletul pentru zborul 
la dus. Această politică este contrară interesului consumatorului și ar trebui clar interzisă. 
Raportorul propune, de aceea, consolidarea propunerii Comisiei (considerentul 7, articolul 4 
alineatul (4).  

Regulamentul ar trebui să clarifice, de asemenea, faptul că „refuzul la îmbarcare” se referă la 
cazurile în care ora de plecare a fost devansată și, ca urmare a acestui fapt, pasagerul ratează 
zborul, cu excepția cazului în care pasagerul a fost informat cu cel puțin 24 de ore în avans 
(considerentul 5, articolul 2 litera (j), articolul 4 alineatul (5a nou)). În cazul în care o 
schimbare de program este importantă, pasagerul ar trebui să aibă dreptul la rambursare sau 
redirecționare (articolul 6 alineatul (1) (iii)). 

În plus, în cazul în care plecarea fost amânată pentru o dată ulterioară, cazul ar trebui să dea 
naștere la drepturi similare, pentru un zbor întârziat (considerentul 12).

Raportorul consideră că pasagerilor a căror îmbarcare este refuzată împotriva voinței lor nu ar 
trebui să li se impună nicio limitare în ceea ce privește asistența, iar articolul 9 ar trebui 
aplicat fără întârziere. Din acest motiv, raportorul este împotriva propunerii Comisiei de a 
aplica articolul 9 numai după un timp de așteptare de două ore în cazul în care pasagerul alege 
redirecționare în urma refuzului la îmbarcare (articolul 4 alineatele (3) și (4)).

Protecția în cazul perturbărilor multiple ale zborurilor

Insolvența

Cazurile de Spanair și Malev Airline arată cât de importantă este protecția drepturilor 
pasagerilor în cazul companiilor aeriene care își încetează activitatea din cauza situației lor 
economice. De obicei, astfel de cazuri de anulare a zborului sunt reglementate de 
Regulamentul 261/2004, ce prevede rambursarea sau oferirea de transport alternativ pentru 
pasagerul respectiv. Cu toate acestea, practica arată că, în caz de insolvență, există o oarecare 
incertitudine în ceea ce privește plățile, ceea ce implică în mod indirect și operatorii care oferă 
pachete de servicii. Tocmai de aceea, este necesară îmbunătățirea legislației UE. 
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Spre deosebire de Comisie, care nu s-a ocupat de problema esențială a protecției pasagerilor, 
raportorul consideră că revizuirea regulamentului ar trebui să includă dispozițiile relevante. 
Pentru a asigura în mod eficient dreptul pasagerului la rambursare sau la un zbor de 
întoarcere, transportatorii aerieni ar trebui să fie obligați să ofere garanții suficiente pentru 
rambursarea pasagerilor sau repatrierea lor (considerentul 9a nou, articolul 5 alineatul (5c 
nou)). Cerința ar presupune o serie de măsuri (de exemplu, un fond sau de asigurare) pe care 
le-ar putea lua transportatorii aerieni pentru a proteja pasagerii în astfel de cazuri. 

Planuri pentru situații de urgență

Un element major nou introdus de Comisie se referă la obligația pentru organismele de 
gestionare a aeroporturilor și utilizatorii aeroportului de a stabili planuri pentru situații de 
urgență pentru a minimiza impactul întreruperilor de zbor multiple, astfel încât să organizeze 
într-un mod coordonat asistența sau redirecționarea pasagerilor. În cazul în care un operator 
de transport aerian își încetează brusc funcționarea, aceste planuri sunt extrem de necesare 
pentru a ajuta pasagerii respectivi. Raportorul consideră că pragul de 3 milioane de pasageri 
pentru aeroporturi este prea mare și ar trebui să fie redus la 1,5 milioane. Implicarea 
autorităților naționale, regionale sau locale în dezvoltarea unor astfel de planuri de urgență 
este considerată importantă (considerentul 10, articolul 5 alineatul (5)). Necesitatea unei 
acțiuni coordonate a tuturor părților implicate, explicații mai detaliate a ceea  ce ar trebui să 
includă planurile de urgență din punctul de vedere al informării și asistenței pasagerilor și o 
obligație specifică a transportatorilor aerieni de a concepe proceduri în cazul întreruperilor de 
zboruri, toate aceste aspecte sunt evidențiate prin amendamentele relevante (considerentul 10a 
nou, articolul 5 alineatul (5), articolul 5 alineatul (5a nou)). 

Circumstanțe excepționale

Transportatorii aerieni pot fi scutiți de la plata compensației, dacă pot dovedi că problemele 
sunt cauzate de anumite circumstanțe extraordinare. Cu toate acestea, interpretarea acestui 
termen este foarte neclară. Hotărârile relevante ale Curții Europene de Justiție ar trebui să 
ajute la formularea unor dispoziții UE într-un mod mai fiabil. Lista anexată prezentului 
regulament a fost prezentată pentru a servi de ajutor. Se acordă aici o atenție specială 
conceptului de „probleme tehnice”. De fapt, companiile aeriene își justifică adesea întârzierile 
sau anulările invocând „probleme tehnice”, fără nicio posibilitate de a preciza circumstanțele. 

Regulamentul revizuit ar trebui să ofere orientări mai clare pentru acest fel de împrejurări 
excepționale în care operatorul de transport aerian nu trebuie să plătească compensații. 
Raportorul a făcut modificări substanțiale ale listei neexhaustive anexate la propunerea 
Comisiei. Modificarea cu anvergura cea mai mare se referă la includerea sau excluderea unor 
probleme tehnice în circumstanțe extraordinare. Raportorul este de acord cu hotărârea Curții 
în cauza Wallentin/Herrmann, care afirmă că, în general, defectele tehnice nu constituie 
circumstanțe excepționale. Problemele tehnice ar trebui să fie considerate în mod excepțional 
drept circumstanțe extraordinare în cazul în care sunt cauzate de circumstanțe care nu sunt 
ușor de gestionat de către operatorul de transport aerian, care afectează siguranța zborului și 
care face imposibilă continuarea normală a zborului.
În plus, un amendament ar trebui să clarifice faptul că, deși o întrerupere a zborului ar putea fi 
cauzată de circumstanțe extraordinare, trebuie să se demonstreze că operatorul de transport 
aerian a luat corect toate măsurile pentru a evita anularea. Numai dacă sunt îndeplinite ambele 
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condiții, operatorul de transport aerian va fi exonerat de plata unor despăgubiri (articolul 5 
alineatul (3)). 

Dreptul la cazare:

În principiu, dreptul la cazare nu este contestat în cazul anulării, ratării zborurilor de legătură 
sau a întârzierii prelungite, dacă sunt îndeplinite condițiile relevante. Raportorul este de acord 
cu Comisia că, în caz de circumstanțe extraordinare de lungă durată, răspunderea nelimitată a 
operatorului de transport aerian de a oferi cazare, în vigoare acum, ar trebui limitată. Cu toate 
acestea, raportorul, spre deosebire de Comisie, propune doar limitarea cheltuielilor de cazare, 
nu și a duratei ca atare. Raportorul este de părere că pasagerii care suferă cel mai mult, în 
împrejurări excepționale de lungă durată, nu ar trebui tratați mai puțin favorabil decât 
pasagerii care sunt mai puțin expuși unor astfel de împrejurări. În mod excepțional, pentru 
pasagerii care își organizează singuri cazarea, costurile și durata îngrijirilor ar putea fi limitate 
de către transportatorul aerian (considerentul 16, articolul 9 alineatul (4)). Combinând aceste 
propuneri, raportorul ia în considerare atât interesele pasagerilor, cât și pe cele ale 
companiilor. 

În circumstanțe excepționale, îngrijirea limitată  nu ar trebui, cu toate acestea, să exonereze 
operatorul de transport aerian de obligația de a oferi cazare (articolul 9 alineatul (4)).

Dreptul la informare: 

Informarea pasagerilor și transparența sunt elemente esențiale în contextul revizuirii 
regulamentului existent.  Aceasta se referă la dreptul de a fi informați în mod corespunzător 
despre drepturile lor în general în cazul întreruperilor de zboruri, dar, de asemenea, și de 
cauza acestor întreruperi, eventual și de alte moduri de transport (articolul 14 alineatul (4)), 
precum și de accesul la procedurile de reclamare și formularele respective etc. Deoarece 
transportatorii aerieni sunt principalii responsabili și sursa cea mai credibilă pentru furnizarea 
acestor informații (considerentul 20, articolul 5 alineatul (2)), raportorul consideră că 
informarea și asistența pasagerilor poate fi îmbunătățită substanțial printr-o prezență 
corespunzătoare a operatorilor de transport aerian în aeroporturi (articolul 14 alineatul (1a 
nou). 

Transparența prețurilor

Trebuie de asemenea, îmbunătățite aspectele ce țin de prețul biletelor.  Prețul unui bilet de 
multe ori nu este suficient de transparent, ceea ce produce confuzie pasagerilor și face dificilă 
comparația prețurilor.  Legiuitorul trebuie să se asigure că regulamentul este conceput astfel 
încât abuzurile pot fi în general excluse  Definiția prețului biletului ar trebui să fie cât mai 
clară și cât mai cuprinzătoare. Raportorul propune, prin urmare, să se adauge la definiția dată 
de Comisie o serie de servicii de bază care vor fi întotdeauna incluse în prețul biletului, cum 
ar fi emiterea unui card de îmbarcare, volumul minim de bagaje și costurile legate de plăți, 
cum ar fi cardurile de credit (articolul 2 litera (s)).

Procedura de formulare a plângerilor
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Au fost introduse mai multe amendamente în noul articol 16a privind cererile și procedurile 
de plângere, pentru a alinia textul la noua Directivă privind soluționarea alternativă a litigiilor 
(SAL) (2013/11/EU)[1], care obligă statele membre să creeze organisme naționale pentru 
soluționarea litigiilor în afara instanței, viitorul organism care va se va ocupa de reclamațiile 
pasagerilor. 
Refuzul de companiilor aeriene de a participa la sistemele și procedurile SAL constituie o 
problemă deosebită și, astfel, regulamentul ar trebui să prevadă obligația companiilor de a 
adera la un sistem SAL. Procedura de reclamație a operatorului de transport aerian nu aduce 
atingere dreptului pasagerului de acces la sistemul judiciar și la soluționarea pe cale 
extrajudiciară (articolul 16a alineatul (2)).

Întârzierile pe pistă

În cazul întârzierilor de pe pistă, raportorul propune să se definească întârzierea pe pistă în 
raport cu sfârșitul îmbarcării și nu începutul îmbarcării, după cum propune Comisia, deoarece 
îmbarcarea depinde de mărimea aeronavei.  Întârzierea de pe pistă ar trebui să fie calculată în 
termeni absoluți și nu în raport cu fiecare aeronavă (articolul 2 alineatul (w)).  Propunerea 
Comisiei de a stabili întârzierea pe pistă la un minim de cinci ore înaintea de a permite 
îmbarcarea pasagerilor indică o perioadă prea lungă.  Raportorul propune reducerea întârzierii 
pe pistă la două ore.

Bagajele permise:

Un exemplu semnificativ se referă la lipsa de informații adecvate cu privire la practica  
transportatorilor aerieni în ceea ce privește cotele bagajele pasagerilor.  Anumiți transportatori 
aerieni permit pasagerilor să aibă un singur bagaj de mana la bord și percep o taxă pentru 
orice bagaj suplimentar, cum ar fi cumpărăturile din aeroport.  Pentru a evita confuzia în 
rândul pasagerilor și pentru a permite pasagerilor să compare prețurile, dacă se aplică taxe 
suplimentare, ar trebui să fie disponibile informații transparente cu privire la bagaj înainte de 
procesul de rezervare (considerentul 28, articolul 6d alineatul (1)). 

În plus, raportorul consideră că pasagerilor ar trebui să li se permită să aibă în cabină obiecte 
personale esențiale, inclusiv cumpărăturile de pe aeroport, fără niciun cost suplimentar față de 
volumul maxim admis ca bagaj de mână (articolul 6d alineatul (1a nou)). O politică mai puțin 
restrictivă a transportatorilor aerieni ar contracara, de asemenea, scăderea vânzărilor 
comercianților.

Au fost introduse mai multe amendamente vizând îmbunătățirea transportului de instrumente 
muzicale.  În principiu, transportatorii aerieni ar trebui să permită unui pasager să transporte 
un instrument muzical în cabina de pasageri a unui avion.  Un instrument muzical ar trebui să 
facă parte din bagajele de mână.  Operatorul de transport aerian trebuie să indice clar taxele 
aplicabile și condițiile disponibile pentru transportul de bagaje pe aeronavă. 

Bagaje pierdute, deteriorate sau întârziate

                                               
[1] OJ L 165, 18.6.2013, p.63.
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Pentru a facilita depunerea plângerilor pentru bagajele pierdute, deteriorate sau întârziate, un 
serviciu special de recuperare a bagajelor, care există deja în multe aeroporturi, ar trebui să 
fie, în principiu, înființat în toate aeroporturile. Un astfel de serviciu oferă pasagerilor 
posibilitatea de a depune o reclamație la sosire și ar contribui la accelerarea procedurilor. În 
plus, ar trebui să existe un formular de reclamație standardizat la nivelul Uniunii, care să fie 
prezentat într-o anexă a regulamentului. Avantajul prezentării într-o anexă ar fi că formularul 
va fi tradus în toate limbile oficiale ale UE (considerentul 31, articolul 3 alineatul (2)).


