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ΣΥΝΟΨΗ 
 
Ιστορικό 
Για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην πολιτική 
αεροπορία, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν ενεργοποιήσει ορισμένες νομοθετικές 
πρωτοβουλίες που προορίζονται να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα ειδικών περιπτώσεων. Η 
υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αποσκοπεί στη 
διασφάλιση βοήθειας, επιστροφής χρημάτων και αποζημίωσης στην περίπτωση διαταραχής 
στην εκτέλεση πτήσης· επιπλέον, προάγει τη διαφάνεια και ενισχύει τα δικαιώματα των 
επιβατών με αναπηρίες και κινητικά προβλήματα. 

Σκοπός της μελέτης 
Η παρούσα μελέτη εξέτασε την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα 
των καταναλωτών στην πολιτική αεροπορία. Η έρευνα εστιάσθηκε κυρίως στις εξής 
νομοθετικές πράξεις της ΕΕ: 

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των 
επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση 
άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης. 

 Πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) σχετικά 
με την ερμηνεία του κανονισμού 261/2004· 

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου 
αερομεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και την 
ενημέρωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του 
πραγματικού αερομεταφορέα· 

 Κανονισμός ΕΚ) αριθ. 1107/2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς· 

 Οδηγία 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και 
περιηγήσεις· 

 Άλλες συναφείς οδηγίες της ΕΕ και διεθνείς συμβάσεις.  
 

Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της τεκμηριωμένης έρευνας και την έκβαση 
της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε με τους εθνικούς φορείς επιβολής της νομοθεσίας 
που ορίστηκαν από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ σύμφωνα προς τον κανονισμό 261/2004. 
Κατόπιν υποβολής ενός αρχικού σχεδίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ), ξεκίνησε μια 
έρευνα με επίκεντρο τρεις ενώσεις καταναλωτών και ένα όργανο εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών σε ορισμένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά κράτη μέλη της ΕΕ από την άποψη της 
εναέριας κυκλοφορίας. 
Η έρευνα σχεδιάστηκε κατά τρόπο ώστε να εξετάζει τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που 
συναντούν οι εθνικοί φορείς επιβολής κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με 
τα δικαιώματα των επιβατών και τα συναφή ζητήματα που εγείρουν οι ενώσεις καταναλωτών 
και το όργανο εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών αναφορικά με την εφαρμογή της 
νομοθεσίας της ΕΕ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες. Συγκεντρώθηκαν και 
αξιολογήθηκαν τόσο ποσοτικά στοιχεία όσο και ποιοτικές εκτιμήσεις προκειμένου να 
διαμορφωθεί μια γενική εικόνα της παρούσας κατάστασης όσον αφορά την εφαρμογή της 
νομοθεσίας και να διερευνηθούν τα ζητήματα και οι πιθανές βελτιώσεις. Οι απαντήσεις στην 
έρευνα προήλθαν από τους εθνικούς φορείς επιβολής 26 κρατών μελών από τα 27 τα οποία 
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προσεγγίστηκαν αρχικά, καθώς και από τις τρεις ενώσεις καταναλωτών οι οποίες 
προσεγγίστηκαν και από το όργανο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. 

 

Βασικά πορίσματα της μελέτης 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 

Από την έρευνα προκύπτει ότι, κατά μέσο όρο, για την περίοδο από το 2007 έως το 2009, οι 
εθνικοί φορείς επιβολής έλαβαν 27 καταγγελίες ανά ένα εκατομμύριο επιβάτες· εντούτοις, τα 
αριθμητικά στοιχεία εμφανίζουν μεγάλες διαφορές στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Στα 
περισσότερα κράτη μέλη (19 από τα 27), οι εθνικοί φορείς επιβολής κατέγραψαν αριθμό 
καταγγελιών χαμηλότερο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.  
Το ποσοστό καταγγελιών γενικά σημείωσε αύξηση κατά την περίοδο 2007-2009, με μόνες 
εξαιρέσεις την Ιταλία και τη Σουηδία, όπου εμφάνισε σημαντική μείωση. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις δε η αύξηση ήταν μεγαλύτερη του 100%. 
Σύμφωνα με τους εθνικούς φορείς επιβολής που συμμετείχαν στην έρευνα, ο πιο 
συνηθισμένος λόγος για την υποβολή καταγγελίας είναι η «ακύρωση πτήσης», ενώ 
ακολουθούν οι «μεγάλες καθυστερήσεις»· πολύ λιγότερο συχνές είναι οι καταγγελίες που 
υποβάλλονται από επιβάτες προς τους εθνικούς φορείς επιβολής για «άρνηση επιβίβασης». 
Παρομοίως, οι ενώσεις καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα επεσήμαναν ότι οι 
καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις πτήσεων είναι οι συχνότεροι λόγοι δυσαρέσκειας μεταξύ 
των επιβατών. 
Κυρώσεις κατά των αεροπορικών εταιρειών επιβλήθηκαν μόνον από τους μισούς εθνικούς 
φορείς επιβολής που συμμετείχαν στην έρευνα, με σύνολο κατά μέσο όρο λιγότερες από 
δέκα περιπτώσεις ετησίως. Αξιοσημείωτες εξαιρέσεις είναι η Ιταλία (452 περιπτώσεις 
επιβολής κυρώσεων σε τρία χρόνια) και η Πολωνία με 265 περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων 
σε τρία χρόνια. 
Οι περισσότεροι εθνικοί φορείς επιβολής επεσήμαναν ότι οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού 
κόστους συνήθως παραβιάζουν τον κανονισμό συχνότερα από ό,τι οι παραδοσιακού τύπου 
αεροπορικές εταιρείες, ιδιαίτερα όταν δραστηριοποιούνται σε μικρούς αερολιμένες. Αυτό εν 
μέρει επιβεβαιώθηκε και από την ισπανική ένωση καταναλωτών, σύμφωνα με την οποία ένα 
μεγάλο ποσοστό των καταγγελιών που έχει λάβει από επιβάτες οφείλονταν σε παρατυπίες εκ 
μέρους αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους.  
Το ΔΕΚ έχει εκδώσει ορισμένες αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 
261/2004, θεσπίζοντας νέες αρχές όσον αφορά την ερμηνεία του κανονισμού. Αναφορικά με 
την άποψη των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΚ, από 
την έρευνα προέκυψαν τα εξής βασικά δεδομένα: 
Υπόθεση C-549/07 (Wallentin-Hermann κατά Alitalia-Linee Aeree Italiane SpA):  

 Περίπου οι μισοί από τους εθνικούς φορείς επιβολής που ερωτήθηκαν επικρότησαν 
την απόφαση Wallentin-Hermann, καθώς παρέχει μια σαφή ερμηνεία του κανονισμού· 

 Περίπου οι μισοί εθνικοί φορείς επιβολής έκριναν ότι, συνεπεία της απόφασης, ο 
φόρτος εργασίας τους αυξήθηκε και αντιμετώπισαν δυσκολίες όσον αφορά τη 
διερεύνηση των τεχνικών αιτιών των διαταραχών στην εκτέλεση πτήσεων, 
προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον οι ισχυρισμοί των αεροπορικών εταιρειών 
περί έκτακτων περιστάσεων ανταποκρίνονταν στα κριτήρια που έθεσε η απόφαση του 
ΔΕΚ· 

 Οι ενώσεις καταναλωτών γενικά επιδοκίμασαν την απόφαση, καθώς ένας σαφής 
ορισμός των «έκτακτων περιστάσεων» τους επιτρέπει να προασπίζουν καλύτερα τα 
δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση διαταραχών στην εκτέλεση πτήσεων. 
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Υπόθεση C-173/07 (Emirates Airlines–Direktion für Deutschland κατά Diether Schenkel): 

 Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι ενδιαφερόμενοι που ερωτήθηκαν δεν έχουν 
αντιμετωπίσει κάποιο σημαντικό πρόβλημα κατά την ερμηνεία του όρου «πτήση», 
ούτε έχει επηρεαστεί ο τρόπος λειτουργίας των εθνικών φορέων επιβολής λόγω της 
απόφασης του ΔΕΚ. 

Συνεκδικαθείσες υποθέσεις C-402/07 (Sturgeon κατά Condor Flugdienst GmbH) και C-
432/07 (Böck και λοιποί κατά Air France SA): 

 Η μελέτη έδειξε ότι οι ενώσεις καταναλωτών και οι εθνικοί φορείς επιβολής έχουν 
διαφορετικές απόψεις για τις αποφάσεις του ΔΕΚ στις υποθέσεις C-402/07 και C-
432/07 Sturgeon κατά Condor και Böck κ.λπ. κατά Air France· 

 Οι ενώσεις καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα τάσσονται υπέρ των 
αποφάσεων του ΔΕΚ, θεωρώντας ότι ενισχύουν την προστασία των δικαιωμάτων των 
επιβατών και ταυτόχρονα υποχρεώνουν τις αεροπορικές εταιρείες να καταβάλλουν 
αποζημίωση για το εξωτερικό κόστος που προκαλούν. Εντούτοις, η γαλλική ένωση 
αναγνωρίζει ότι η απόφαση του Δικαστηρίου εμφανίζει ασυνέχεια με το αρχικό 
κείμενο του κανονισμού 261/2004, ενώ δύο άλλες ενώσεις εξέφρασαν ανησυχίες 
σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών που θεσπίζουν οι αποφάσεις, 
διατεινόμενες ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες μάλλον αγνοούν τις νέες αποφάσεις 
και εξακολουθούν να αρνούνται την καταβολή αποζημίωσης για καθυστερήσεις 
πτήσεων· 

 Αντιθέτως, οι περισσότεροι εθνικοί φορείς επιβολής δεν είναι ικανοποιημένοι με τις 
αποφάσεις Sturgeon-Böck. Οι περισσότεροι εθνικοί φορείς επιβολής πιστεύουν ότι οι 
αποφάσεις αφήνουν άλυτα αρκετά ζητήματα. Επιπλέον, ο φόρτος εργασίας των 
εθνικών φορέων επιβολής έχει αυξηθεί και οι περισσότεροι εξ αυτών παραπονούνται 
για απουσία πραγματικής καθοδήγησης ως προς την εφαρμογή των αρχών που 
θεσπίζουν οι αποφάσεις (π.χ. σε περίπτωση μη επιβίβασης σε πτήση ανταπόκρισης 
λόγω καθυστέρησης)· 

 Σημαντικό ποσοστό των εθνικών φορέων επιβολής αναμένουν ότι μια αυστηρή 
εφαρμογή των αρχών που θεσπίζουν οι αποφάσεις Sturgeon και Böck από τους ίδιους 
τους εθνικούς φορείς επιβολής και τα αστικά δικαστήρια ενδεχομένως να επηρεάσει 
δυσμενώς την οικονομική κατάσταση των αεροπορικών εταιρειών· πιστεύεται ευρέως 
ότι οι αεροπορικοί ναύλοι είναι πιθανόν να αυξηθούν λόγω της μεγαλύτερης 
επιβάρυνσης που επιβάλλεται στους αερομεταφορείς. Εντούτοις, η άποψη αυτή 
αμφισβητείται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Επιβατών (EPF) η οποία τονίζει το 
ευρύτερο οικονομικό όφελος που απορρέει από την εσωτερίκευση του εξωτερικού 
κόστους λόγω των καθυστερήσεων και των δυσλειτουργιών των αεροπορικών 
εταιρειών. 

 

Η συντριπτική πλειονότητα των ενδιαφερόμενων μερών που ερωτήθηκαν εξέφρασαν την 
άποψη ότι ο κανονισμός 261/2004 θα πρέπει να υποβληθεί σε νομοθετική αναθεώρηση, 
όπως αναφέρεται αναλυτικά στην επόμενη ενότητα που περιέχει συστάσεις και προτάσεις.  
Άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ και διεθνείς νομοθετικές πράξεις 

Ο κανονισμός 2111/2005 δεν φαίνεται να παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα για τους 
εθνικούς φορείς επιβολής και τις ενώσεις καταναλωτών: μολονότι σημειώθηκε ένας 
περιορισμένος αριθμός περιπτώσεων κατά τις οποίες ορισμένοι εθνικοί φορείς επιβολής 
αναγκάστηκαν να παρέμβουν μετά από καταγγελίες επιβατών. Μόνον ένας εθνικός φορέας 
επιβολής ανέφερε ότι είχε κινήσει μικρό αριθμό πειθαρχικών διαδικασιών κατά 
αερομεταφορέων. 

 5 



Θεματικο τμημα Β: διαρθρωτικες πολιτικες και συνοχη 
____________________________________________________________________________________________ 

Ένας μικρός αριθμός εθνικών φορέων επιβολής εξέφρασε την άποψη ότι ο κανονισμός 
1107/2006 θα πρέπει να υποβληθεί σε αναθεώρηση προκειμένου να επανεξεταστούν οι 
ορισμοί των όρων που εμφανίζονται συχνότερα, να εναρμονιστούν οι ανάγκες κατάρτισης 
μεταξύ των κρατών μελών και να αναθεωρηθεί ο ορισμός της δικαιοδοσίας των εθνικών 
φορέων επιβολής όσον αφορά την επιβολή του κανονισμού. Ούτε οι ενώσεις καταναλωτών 
ούτε το όργανο εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών παρείχαν κάποια υπόδειξη σχετικά με 
πιθανές τροποποιήσεις του κανονισμού. 
Στη μεγάλη τους πλειονότητα οι εθνικοί φορείς επιβολής δεν έχουν αντιμετωπίσει ιδιαίτερα 
προβλήματα λόγω συγκρούσεων μεταξύ των οδηγιών 90/314 και 261/2004, ενώ καμία από 
τις οργανώσεις καταναλωτών δεν έδωσε απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα. Από μικρό 
αριθμό εθνικών φορέων επιβολής επισημάνθηκε ότι ενδεχομένως να επικρατεί σύγχυση 
μεταξύ των επιβατών ως προς το σε ποιον οργανισμό θα πρέπει να απευθύνονται για να 
υποβάλουν καταγγελία σε περίπτωση ακύρωσης πτήσης (στην αεροπορική εταιρεία, στον 
ταξιδιωτικό οργανισμό, και στους δύο, κλπ.). 
Συστάσεις και προτάσεις 

Οι συντάκτες θεωρούν ότι θα πρέπει να αναληφθεί δράση άμεσα ούτως ώστε να ξεκινήσει η 
νομοθετική αναθεώρηση του κανονισμού 261/2004. Όπως επισημαίνεται από τα 
αποτελέσματα της διαβούλευσης, προτείνεται η αναθεώρηση του κανονισμού, ειδικότερα 
όσον αφορά δύο βασικές πτυχές: 

 Τους ορισμούς των συναφών εννοιών, που συχνά επιδέχονται αποκλίνουσες 
ερμηνείες· 

 Την αναθεώρηση του κειμένου του κανονισμού ώστε να αντανακλά ρητώς την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης για τις καθυστερήσεις και τις ακυρώσεις, όπως επιβεβαιώθηκε 
από τις πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΚ.  

Από την έρευνα προέκυψε ότι ορισμένες έννοιες που αναφέρονται στον κανονισμό δεν 
συνοδεύονται από σαφή ορισμό. Αυτό έχει συχνά ως αποτέλεσμα διαφορετικές ερμηνείες και 
προκαλεί αβεβαιότητα και πιθανές αμφισημίες μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών ως προς 
την εφαρμογή του κανονισμού. 

Επιπροσθέτως, μετά τις αποφάσεις Sturgeon-Böck, ορισμένοι εθνικοί φορείς επιβολής 
δήλωσαν σύγχυση ενώπιον της καταφανούς ασυμφωνίας μεταξύ της διατύπωσης του 
κανονισμού 261/2004 και της απόφασης του ΔΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των επιβατών για 
αποζημίωση σε περίπτωση καθυστερήσεων· ορισμένοι εθνικοί φορείς επιβολής προτείνουν 
την αναδιατύπωση του κειμένου του κανονισμού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
αβεβαιότητα που προκαλείται από αυτήν τη διαφορά. Εντούτοις, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
ότι, σε περίπτωση που τροποποιηθεί ο κανονισμός, θα χάσει την ισχύ της η νομολογία που 
έχει διαμορφωθεί από τις υποθέσεις που έχουν παραπεμφθεί στο ΔΕΚ και θα δοθεί η 
δυνατότητα επανεξέτασης διαφορών βάσει των όρων και ορισμών που θα χρησιμοποιεί η νέα 
νομοθεσία. Επομένως, υπάρχει το ενδεχόμενο η αναθεώρηση του κειμένου του κανονισμού 
να προκαλέσει αύξηση αντί μείωση της νομικής ανασφάλειας. 

Στο πλαίσιο της νομοθετικής αναθεώρησης του κανονισμού 261/2004, θα ήταν συνετό να 
διερευνηθεί διεξοδικά η δυνατότητα αναδιατύπωσης του συνόλου της νομοθεσίας σχετικά με 
τα δικαιώματα των επιβατών, που αποτελείται από ορισμένα νομοθετικά μέσα που 
αναπτύχθηκαν εντός εκτενούς χρονικού διαστήματος προκειμένου να καλύψουν ένα ευρύ 
φάσμα θεμάτων. Μια τέτοια διερεύνηση θα προαγάγει την εναρμόνιση όλων των πτυχών 
που φαίνονται αμφιλεγόμενες στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και θα θεσπίσει συνεκτικές και 
κοινές αρχές, εξαλείφοντας τομείς πιθανής αβεβαιότητας όσον αφορά τις αρχές, τους 
ορισμούς και τις ευθύνες. Θα μπορούσε δε να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα όσον αφορά τη 
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θέσπιση ενός ενιαίου νομοθετικού μέσου που θα περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις και τις 
αρχές που διέπουν τα δικαιώματα των καταναλωτών στην πολιτική αεροπορία, προκειμένου 
να μειωθεί η αποσπασματική προσέγγιση που διαπιστώνεται επί του παρόντος από τους 
αερομεταφορείς και τους φορείς επιβολής στους διάφορους τομείς των δικαιωμάτων των 
επιβατών. Η αναθεώρηση της νομοθεσίας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μια συνολική 
αξιολόγηση όλων των πιθανών αντικτύπων. Η διαδικασία αναθεώρησης προϋποθέτει τη 
συμμετοχή όλων των άλλων ενδιαφερόμενων μερών, λαμβάνοντας υπόψη ως εκ τούτου τις 
απόψεις όλων των συναφών ενδιαφερόμενων και πιθανώς θιγόμενων μερών. Στο πλαίσιο 
της εκτίμησης επιπτώσεων, θα πρέπει να εκτιμηθεί διεξοδικά το πιθανό κόστος για τις 
αεροπορικές εταιρείες και το κόστος επιβολής έναντι των ευρύτερων οικονομικών οφελών 
που μπορούν να επιτευχθούν μέσω της βελτίωσης της νομοθεσίας. 

Επιπλέον, εφόσον η διαδικασία αναθεώρησης της νομοθεσίας θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για 
να ολοκληρωθεί, αφήνοντας ανοικτά ζητήματα στο ενδιάμεσο διάστημα, συνετό θα ήταν να 
εξεταστούν συμπληρωματικά βραχυπρόθεσμα μέτρα για την καλύτερη εφαρμογή και επιβολή 
του κανονισμού. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη συνεχή επικαιροποίηση και 
δημοσίευση στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των ενημερωτικών εγγράφων 
(φυλλάδιο και αφίσα).  

Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να επικαιροποιηθούν ώστε να περιλαμβάνουν τις πρόσφατες 
αποφάσεις του ΔΕΚ και ειδικότερα τις αποφάσεις Sturgeon-Böck, ώστε να αποκτήσουν οι 
επιβάτες καλύτερη επίγνωση των δικαιωμάτων τους σε περίπτωση διαταραχών στην 
εκτέλεση των πτήσεων. Στην ουσία, τα εν λόγω έγγραφα στη σημερινή τους μορφή δεν 
αναφέρουν ότι οι επιβάτες μπορεί να δικαιούνται αποζημίωση σε περίπτωση μεγάλης 
καθυστέρησης. Κατά συνέπεια, είναι πιθανόν να υπάρχει επί του παρόντος ασυμμετρία στην 
ενημέρωση: ενώ οι αεροπορικές εταιρείες γνωρίζουν τις αποφάσεις Sturgeon-Böck, οι 
επιβάτες δεν διαθέτουν τη δέουσα ενημέρωση μέσω των ενημερωτικών εγγράφων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Επιπροσθέτως, προκειμένου να διασφαλισθεί η ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη ενημέρωση των 
επιβατών σχετικά με τα δικαιώματά τους, μια πιθανή αναθεώρηση του κανονισμού 261/2004 
θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια υποχρέωση για τις αεροπορικές εταιρίες να παρέχουν 
βασική ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών στα ίδια τα εισιτήρια, 
τυπώνοντας τις πληροφορίες στην πίσω πλευρά ή σε ξεχωριστό φύλλο. 

Τέλος, θα ήταν χρήσιμο να προωθηθεί η συζήτηση και συνεργασία μεταξύ των εθνικών 
φορέων επιβολής, των ενώσεων καταναλωτών και των αεροπορικών εταιρειών, προκειμένου 
να αναπτυχθούν και να διαδοθούν οι βέλτιστες πρακτικές ως προς την επιβολή της 
νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών. Αυτό, επίσης, θα ήταν χρήσιμο στην 
επιδίωξη συμφωνίας επί των επίμαχων τμημάτων της νομοθεσίας, προκειμένου να 
υιοθετηθούν παρόμοιες προσεγγίσεις και ερμηνείες παντού στην Ένωση.   


