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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0088/2008, adresată de Felix Naumann, de naționalitate germană, privind 
orele de înregistrare stabilite nejustificat de devreme pentru zborurile inter-europene

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că este greșit faptul că anumite linii aeriene solicită înregistrarea 
pasagerilor cu cel puțin 2 ore înainte de decolare. Acesta consideră că acestea abuzează de 
cerința în cauză pentru a le fi mai ușor să își invoce drepturile în temeiul Regulamentul (CE) 
nr. 261/2004 privind compensarea și asistența pasagerilor [articolul 3 alineatul (2) litera (a)], 
care prevede că regulamentul se aplică cu condiția ca pasagerii „să aibă o rezervare 
confirmată pentru zborul respectiv și [...] să se prezinte personal pentru înregistrare, în 
condițiile stipulate și la ora indicată în prealabil și în scris (inclusiv prin mijloace electronice) 
de către operatorul de transport aerian, tur operator sau un agent de voiaj autorizat”. 
Prezentarea la înregistrare cu două ore înainte de decolare pentru un zbor inter-european este, 
în opinia petiționarului, cu siguranță inutilă din punct de vedere tehnic pentru procesarea 
tuturor pasagerilor, întrucât unele linii aeriene solicită în acest sens doar o jumătate de oră. 
Petiționarul susține că ar trebui să existe un singur interval de înregistrare pentru toate liniile 
aeriene din statele membre.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 iunie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 octombrie 2008.

I. Petiția

Petiționarul susține că anumite linii aeriene solicită înregistrarea pasagerilor cu cel puțin 2 ore 
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înainte de decolare. Acesta consideră că acestea abuzează de cerința în cauză pentru a le fi 
mai ușor să își invoce drepturile în temeiul Regulamentul (CE) nr. 261/20041 privind 
compensarea și asistența pasagerilor [articolul 3 alineatul (2) litera (a)], care prevede că 
regulamentul se aplică cu condiția ca pasagerii „să aibă o rezervare confirmată pentru zborul 
respectiv și [...] să se prezinte personal pentru înregistrare, în condițiile stipulate și la ora 
indicată în prealabil și în scris (inclusiv prin mijloace electronice) de către operatorul de 
transport aerian, tur operator sau un agent de voiaj autorizat”. Prezentarea la înregistrare cu 
două ore înainte de decolare pentru un zbor inter-european este, în opinia petiționarului, cu 
siguranță inutilă din punct de vedere tehnic pentru procesarea tuturor pasagerilor, întrucât 
unele linii aeriene solicită în acest sens doar o jumătate de oră. 

Prin urmare, petiționarul susține că ar trebui să existe un singur interval de înregistrare pentru 
toate liniile aeriene din statele membre.

II. Observațiile Comisiei privind petiția/Analiza juridică

Cu privire la subiectul ridicat de petiționar, Regulamentul 261/2004 se aplică cu condiția ca 
pasagerii să aibă o rezervare confirmată pentru zborul respectiv și să se prezinte personal 
pentru înregistrare, în condițiile stipulate și la ora indicată în prealabil și în scris sau, în cazul 
în care nu este indicată nicio oră, cu cel puțin 45 de minute înainte de ora publicată a decolării 
(articolul 3). 

Petiționarul susține că Lufthansa și Condor au cerințe diferite privind intervalul de înregistrare 
pe aceeași rută; cu toate acestea, afirmația, care nu este susținută de documente, nu constituie 
o dovadă suficientă pentru a demonstra că anumite linii aeriene impun intervale inutile de 
înregistrare pentru a evita aplicarea Regulamentului (CE) nr. 261/2006 privind compensarea 
și asistența pasagerilor. Intervalele de înregistrare depind de diverse elemente precum 
proiectarea aeroporturilor, instalațiile de securitate și serviciile de manipulare disponibile,
precum și volumele de trafic. Acești factori pot varia considerabil între aeroporturi și sunt în 
mare parte rezultatul deciziilor comerciale ale operatorilor individuali și ale autorităților 
aeroportuare. 

III. Concluzie

Prin urmare, ar fi irelevantă impunerea unui singur interval de înregistrare pentru toate liniile 
aeriene care operează în Comunitate. 
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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, p. 1–8 
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