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Subiect: Petiția nr. 0560/2020, adresată de Felice Allocca, de cetățenie italiană, privind 
presupusa încălcare a drepturilor consumatorilor prin acordarea de 
vouchere pentru zborurile anulate în contextul epidemiei de COVID-19

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la anularea majorității zborurilor de pe 
teritoriul Italiei în urma adoptării măsurilor de urgență pentru combaterea răspândirii 
epidemiei de COVID-19. Potrivit petiționarului, companiile aeriene au avut dreptul, prin 
Decretul-lege italian nr. 18/2020, să furnizeze vouchere în locul rambursării în numerar 
pentru biletele de avion anulate în contextul pandemiei de COVID-19. Petiționarul reclamă 
faptul că această măsură încalcă drepturile consumatorilor și libertatea de alegere stabilite prin 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004. În cele din urmă, el susține că voucherele nu sunt 
rambursabile la data expirării.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 iunie 2020. Comisia a fost invitată să ofere informații [articolul 
227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 23 noiembrie 2020

Pe parcursul crizei provocate de pandemia de COVID-19, Comisia a indicat în mod clar că 
drepturile pasagerilor la rambursare nu trebuie să fie limitate din cauza epidemiei de COVID-
19: în cazul în care un transportator aerian anulează un zbor, pasagerilor trebuie să li se 
ramburseze prețul biletului; voucherele pot fi emise numai cu acordul pasagerului.

Ca răspuns la epidemia de COVID-19, în martie și aprilie 2020, Italia a adoptat reglementări 
care permit transportatorilor să ofere pasagerilor un voucher de aceeași valoare ca prețul plătit 
pentru bilet și valabil timp de un an de la data emiterii. În plus, reglementările au confirmat 
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faptul că emiterea voucherului a îndeplinit obligația de rambursare și nu a necesitat nicio formă 
de acceptare din partea pasagerului. În consecință, transportatorul a putut să decidă dacă să îi 
ramburseze pasagerului (în bani) sau să îi ofere un voucher; pasagerul nu a avut de ales. Astfel, 
transportatorii ar putea face din vouchere singura formă de rambursare și, prin urmare, i-ar 
putea obliga pe pasageri să le accepte.

Prin urmare, legislația italiană a încălcat reglementările UE privind drepturile pasagerilor, în 
special Regulamentul (CE) nr. 261/20041 privind drepturile pasagerilor care utilizează 
transportul aerian. Din acest motiv, Comisia a lansat, la 2 iulie 2020, proceduri de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor împotriva Italiei, pentru că a luat măsuri prin care le impune vouchere 
pasagerilor, încălcând astfel normele UE privind drepturile pasagerilor.

În răspunsul lor din 5 august 2020, autoritățile italiene au explicat că legea respectivă a fost 
modificată. Conform acestor amendamente, în ceea ce privește anulările de servicii de transport 
de călători legate de COVID-19 după 31 iulie 2020, pasagerii nu mai pot fi obligați să accepte 
vouchere. Aceștia au dreptul la o rambursare în conformitate cu normele pertinente, și anume 
cu reglementările UE privind drepturile pasagerilor. 

În același timp, modificările confirmă faptul că voucherele emise până la 31 iulie 2020 în 
legătură cu anulările legate de COVID-19 rămân valabile fără acordul călătorilor; perioada de 
valabilitate a acestor vouchere obligatorii a fost prelungită de la 12 la 18 luni. Cu toate acestea, 
pasagerii serviciilor de transport aerian, feroviar, maritim, fluvial sau terestru (rutier) pot 
solicita deja o rambursare în bani la 12 luni de la data emiterii.

Pe scurt, legea, astfel cum a fost modificată, aliniază Italia la reglementările UE privind 
drepturile pasagerilor în ceea ce privește anularea, după 31 iulie 2020, a serviciilor de transport 
de pasageri pe cale aeriană, feroviară, maritimă, pe căi navigabile interioare și pe căi rutiere. 
Cu toate acestea, pasagerii care au primit vouchere până la 31 iulie 2020 vor putea beneficia de 
rambursarea acestora, dacă nu sunt utilizate, cel mai devreme la 12 luni de la data emiterii. 
Acest efect negativ pentru pasageri nu este remediat prin modificările din 17 iulie 2020. 

Cu toate acestea, noua lege italiană cuprinde două îmbunătățiri importante pentru călătorii care 
au primit un voucher obligatoriu în temeiul derogării temporare: În prezent există dreptul la 
rambursare în bani cel puțin la sfârșitul unei perioade de 12 luni de la data emiterii voucherelor 
neutilizate. În plus, toate voucherele, și anume cele obligatorii, emise în temeiul reglementărilor 
anterioare, și cele opționale, emise în temeiul reglementărilor actuale, sunt în prezent protejate 
împotriva insolvenței emitentului, în conformitate cu Recomandarea (UE) 2020/6482 a 
Comisiei din 13 mai 2020.

Având în vedere modificările legislative aduse de Italia, Comisia a decis să închidă procedura 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva acestei țări. Această poziție este justificată 
de obiectivul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul articolului 258 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), și anume de a readuce legislația 

1 Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a 
unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare 
și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (Text cu 
relevanță pentru SEE) - Declarația Comisiei, JO L 46, 17.2.2004, pp. 1-8.
2 Recomandarea (UE) 2020/648 a Comisiei din 13 mai 2020 privind voucherele oferite pasagerilor și călătorilor 
în locul rambursării pachetelor turistice și serviciilor de transport anulate în contextul pandemiei de COVID-19, 
JO L 151, 14.5.2020, pp. 10-16.
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națională în conformitate cu dreptul Uniunii și nu de a oferi reparații persoanelor fizice.

În cazul de față, petiționarul trebuie să se bazeze pe căile de atac naționale pentru a-și exercita 
drepturile, pe baza jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, în special în cauzele C-
6/90 și C-9/90 Frankovich și C-46/93 și C-48/93 Brasserie du Pêcheur.

Concluzie

Ca urmare a procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate de Comisie, Italia a 
readus legislația sa în conformitate cu reglementările UE privind drepturile pasagerilor.

Petiționarul trebuie să se bazeze pe căile de atac naționale pentru a-și exercita drepturile, pe 
baza jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, în special în cauzele C-6/90 și C-9/90 
Frankovich și C-46/93 și C-48/93 Brasserie du Pêcheur.


