
 
Coronavirus: drepturile pasagerilor
 

Vi s-a anulat zborul din cauza Covid-19? Nu doriți sau nu aveți voie să călătoriți? Aflați
despre drepturile pasagerilor în UE în această perioadă excepțională.
 
O parte dintre statele UE au introdus măsuri de izolare - cum ar fi restricțiile de călătorie și
zonele de carantină - pentru a face față pandemiei de coronavirus. Aceste măsuri au un impact
mare asupra sectorului transporturilor, deci asigurați-vă că știți ce drepturi aveți în calitate de
pasager.
 
Pe 18 martie, Comisia Europeană a prezentat linii directoare detaliate pentru a garanta că
drepturile pasagerilor din UE sunt aplicate în mod coerent și că pasagerii sunt protejați în toate
țările UE.
 
Ce se întâmplă dacă zborul dumneavoastră este
anulat?
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https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830.pdf
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2.
3.

Companiile aeriene care anulează zborurile au obligația - în toate cazurile - de a oferi
pasagerilor o opțiune din trei:
 

rambursarea 
redirecționarea cât mai curând posibil 
redirecționarea la o dată ulterioară, aleasă de pasager.
 

Dacă alegeți redirecționarea cât mai curând posibil, luați în considerare faptul că pot exista
întârzieri considerabile, având în vedere numărul limitat de zboruri care operează în prezent din
cauza măsurilor naționale de limitare a răspândirii virusului.
 
Aveți dreptul la un hotel și la mese în caz de
anulare? 
Transportatorii aerieni au obligația - fără excepție - de a oferi mese gratuite, băuturi răcoritoare
și cazare pasagerilor al căror zbor este anulat și au ales redirecționarea cât mai curând posibil.
 
Aveți dreptul la despăgubire? 
Pasagerii aerieni au dreptul la compensare dacă zborul lor este anulat cu mai puțin de două
săptămâni înainte de data plecării, cu excepția cazului în care există „circumstanțe
extraordinare”. Acest caz se poate aplica în cazul pandemiei de coronavirus, dacă măsurile
luate de autoritățile publice împiedică activitatea normală a companiilor aeriene.
 
Ce se întâmplă dacă vreți să vă anulați călătoria? 
Dacă anulați călătoria din proprie inițiativă, rambursarea depinde de tipul de bilet achiziționat,
după cum se specifică în termeni și condiții. Pentru mai multe detalii, consultați transportatorul.
 
Uniunea Europeană este singurul loc din lume în care toți cetățenii care călătoresc cu avionul,
trenul, vaporul și autobuzul sunt protejați de o serie completă de drepturi ale pasagerilor.
 
Aflați ce face Parlamentul European pentru a proteja drepturile pasagerilor în toată UE.
 
 
Evitarea zborurilor fără pasageri 
 
Pentru a nu-și pierde intervalele de decolare și aterizare pe aeroporturi în sezonul următor,
companiile aeriene se văd nevoite să efectueze majoritatea zborurilor.
 
Joi, 26 martie, Parlamentul a aprobat propunerea Comisiei de a suspenda temporar normele
UE privind intervalele aeroportuare, pentru a opri așa-numitele „zboruri fantomă” pe perioada
pandemiei. Regulile au intrat în vigoare retroactiv de la 1 martie 2020 (de la 23 ianuarie 2020
pentru zboruri între UE și China sau Hong Kong).
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/pasageri
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus/20200313IPR74902/comisia-tran-se-angajeaza-sa-opreasca-zborurile-goale-cauzate-de-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus/20200313IPR74902/comisia-tran-se-angajeaza-sa-opreasca-zborurile-goale-cauzate-de-covid-19
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/03/30/covid-19-eu-adopts-slot-waiver-to-help-airlines/


Suspendarea regulilor tip „folosește sau pierde” se încheie pe 27 martie 2021, însă pe 10
februarie Parlamentul a aprobat o actualizare a acestor reguli. Aceasta permite companiilor
aeriene să folosească doar 50% din intervalele de decolări și aterizări preconizate pentru
sezonul 2021 (față de 80% înainte de pandemie). Comisia Europeană poate prelungi aceste noi
reguli pe viitor, ajungând la o rată minimă de utilizare între 30% și 70%.
 
Mai multe informații
COVID-19: Comisia oferă orientări privind drepturile pasagerilor din UE
Măsuri în domeniul transportului: pe țară
Surse de informații actualizate privind COVID-19 în UE/SEE și Regatul Unit
Întrebări şi răspunsuri - Drepturile pasagerilor transportului aerian
Drepturile pasagerilor în UE
EPRS: Suspendarea regulilor UE privind intervalele de decolare și aterizare
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210204IPR97117/covid-19-meps-extend-relief-measures-for-the-transport-sector
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_20_485
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_ro
https://ec.europa.eu/info/eu-eea-and-uk_ro
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/faq/index_ro.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649342/EPRS_ATA(2020)649342_EN.pdf

