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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. …/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 91 παράγραφος 1 και 

100 παράγραφος 2,

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία2,

                                               

1 Γνώμη της 16ης Ιουλίου 2009 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
2 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί 

στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της ….



14849/3/09 REV 3 CHA/ag,dch 2
DG C III A EL

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η δράση της Ένωσης στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και των εσωτερικών πλωτών 

οδών θα πρέπει να αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 

προστασίας των επιβατών, συγκρίσιμου με άλλους τρόπους μεταφοράς. Συν τοις άλλοις, 

θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών εν 

γένει.

(2) Δεδομένου ότι ο επιβάτης θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών είναι το 

ασθενέστερο μέρος της σύμβασης μεταφοράς, θα πρέπει να παρέχεται σε όλους τους 

επιβάτες αυτούς ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας. Τίποτε δεν θα πρέπει να εμποδίζει τους 

μεταφορείς να προσφέρουν ευνοϊκότερους όρους σύμβασης για τον επιβάτη από τους 

όρους που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό.
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(3) Η προστασία των επιβατών θα πρέπει να καλύπτει όχι μόνο τις υπηρεσίες μεταφοράς 

επιβατών μεταξύ λιμένων που ευρίσκονται στο έδαφος των κρατών μελών αλλά και τις 

υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών μεταξύ των εν λόγω λιμένων και εκείνων που ευρίσκονται 

εκτός του εδάφους των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο στρέβλωσης του 

ανταγωνισμού στην αγορά των επιβατικών μεταφορών. Ως εκ τούτου, ο όρος «μεταφορέας

της Ένωσης» θα πρέπει, για το σκοπό του παρόντος κανονισμού, να ερμηνευτεί όσο το 

δυνατόν ευρύτερα, αλλά χωρίς να θίγει άλλα νομοθετήματα της Ένωσης, όπως του 

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1986, για τον 

καθορισμό του τρόπου εφαρμογής των άρθρων 85 και 86 της Συνθήκης στις θαλάσσιες 

μεταφορές1 και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου, της 7ης 

Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες 

ενδομεταφορές - καμποτάζ)2.

(4) Η ενιαία αγορά θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών επιβατικών μεταφορών θα πρέπει να 

λειτουργεί προς όφελος των πολιτών εν γένει. Κατά συνέπεια, τα άτομα με αναπηρία και 

τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ασχέτως αν αυτή οφείλεται σε αναπηρία, στην ηλικία 

ή σε οποιονδήποτε άλλον παράγοντα, θα πρέπει να έχουν ανάλογες δυνατότητες να 

χρησιμοποιούν υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών και κρουαζιέρες με τους λοιπούς πολίτες. 

Τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα έχουν τα ίδια δικαιώματα

με τους λοιπούς πολίτες όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία, την ελευθερία επιλογής 

και την αποφυγή διακρίσεων.

                                               

1 ΕΕ L 378, 31.12.1986, σ. 4.
2 ΕΕ L 364, 12.12.1992, σ. 7.
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(5) Υπό το πρίσμα του άρθρου 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρία, και προκειμένου να δοθούν στα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με 

μειωμένη κινητικότητα δυνατότητες θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών 

ανάλογες με εκείνες των άλλων πολιτών, θα πρέπει να καθοριστούν κανόνες για την 

αποφυγή διακρίσεων και την παροχή συνδρομής κατά το ταξίδι τους. Επομένως, τα άτομα 

αυτά θα πρέπει να γίνονται δεκτά για μεταφορά χωρίς η αναπηρία τους ή η μειωμένη τους 

κινητικότητα να συνιστούν λόγο άρνησης της μεταφοράς τους, εκτός αν υπάρχουν 

δικαιολογημένοι λόγοι υγιεινής και ασφάλειας, τους οποίους ορίζουν οι αρμόδιες αρχές. 

Θα πρέπει να χαίρουν του δικαιώματος συνδρομής στους λιμένες και επί των επιβατηγών 

πλοίων. Για λόγους κοινωνικής ένταξης, η συνδρομή θα πρέπει να παρέχεται στα πρόσωπα 

αυτά χωρίς χρηματική επιβάρυνση. Οι μεταφορείς θα πρέπει να καθορίσουν τις συνθήκες 

πρόσβασης χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης.
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(6) Όταν αποφασίζουν το σχεδιασμό νέων λιμένων και λιμενικών τερματικών σταθμών, 

καθώς και σε περιπτώσεις εκτενών εργασιών ανακαίνισης, οι φορείς που έχουν την ευθύνη 

των εγκαταστάσεων αυτών θα πρέπει, όπου απαιτείται, να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες 

των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Ομοίως, οι 

μεταφορείς θα πρέπει, όπου χρειάζεται, να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες αυτές, όταν 

αποφασίζουν τον σχεδιασμό νέων και άλλως ανακαινισμένων πλοίων, σύμφωνα με την 

οδηγία 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 

2009, για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία1 και την οδηγία 

2006/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 

2006, σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας2.

(7) Η συνδρομή που παρέχεται σε λιμένες ευρισκόμενους στο έδαφος κράτους μέλους θα 

πρέπει, μεταξύ άλλων, να δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με 

μειωμένη κινητικότητα να μεταβαίνουν από το καθορισμένο σημείο άφιξης στο λιμένα 

προς το επιβατηγό πλοίο και από το επιβατηγό πλοίο προς το καθορισμένο σημείο 

αναχώρησης στο λιμένα, περιλαμβανομένης της επιβίβασης και της αποβίβασης. 

                                               

1 ΕΕ L 163, 25.6.2009, σ. 1.
2 ΕΕ L 389, 30.12.2006, σ. 1.
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(8) Για την οργάνωση της συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη 

κινητικότητα, καθώς και για την εκπαίδευση του προσωπικού τους, οι μεταφορείς θα 

πρέπει να συνεργάζονται με οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία και άτομα

με μειωμένη κινητικότητα. Στο έργο τους αυτό θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις 

σχετικές διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης και του Κώδικα για τα πρότυπα εκπαίδευσης, 

πιστοποίησης και τήρησης φυλακών των ναυτικών, καθώς και τη Σύσταση του Διεθνούς 

Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) για το σχεδιασμό και τη λειτουργία των επιβατηγών 

πλοίων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ηλικιωμένων και των μειονεκτούντων 

ατόμων. 

(9) Οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται δεόντως σε περίπτωση ματαίωσης ή 

καθυστέρησης υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών ή κρουαζιέρας. Οι πληροφορίες αυτές θα 

πρέπει να βοηθούν τους επιβάτες να προβαίνουν στις αναγκαίες διευθετήσεις και, εάν 

χρειάζεται, να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές ανταποκρίσεις. 

(10) Θα πρέπει να περιοριστεί η ταλαιπωρία την οποία υφίστανται οι επιβάτες, εξαιτίας της 

ματαίωσης ή της μεγάλης καθυστέρησης του ταξιδιού τους. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει 

να παρέχεται στους επιβάτες κατάλληλη φροντίδα, και οι επιβάτες θα πρέπει να μπορούν 

να ακυρώνουν το ταξίδι τους και να τους επιστρέφεται το αντίτιμο του εισιτηρίου ή να 

τους προσφέρεται μεταφορά με άλλο δρομολόγιο υπό ικανοποιητικές συνθήκες. 
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(11) Οι μεταφορείς θα πρέπει να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης στους επιβάτες, σε 

περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών, βάσει ποσοστού 

επί της τιμής του εισιτηρίου, εκτός εάν η ματαίωση ή καθυστέρηση οφείλεται σε καιρικές 

συνθήκες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του πλοίου ή σε έκτακτες 

περιστάσεις, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί ακόμη και αν είχε ληφθεί 

κάθε εύλογο μέτρο.

(12) Στις καιρικές συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του πλοίου θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται, χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτές, οι ισχυροί άνεμοι, η 

θαλασσοταραχή, τα ισχυρά ρεύματα, οι δυσχερείς συνθήκες πάγου και η εξαιρετικά υψηλή 

ή χαμηλή στάθμη των υδάτων. 

(13) Στις έκτακτες περιστάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται, χωρίς όμως να περιορίζονται σε 

αυτές, οι τρομοκρατικές επιθέσεις, οι εργασιακές συγκρούσεις, η μεταφορά στη στεριά 

ασθενών, τραυματιών ή νεκρών, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα ή σε 

εσωτερικές πλωτές οδούς, τα μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία του 

περιβάλλοντος, οι αποφάσεις που λαμβάνουν οι φορείς διαχείρισης της κυκλοφορίας ή οι 

αρχές λιμένα, ή οι αποφάσεις αρμόδιων αρχών σχετικές με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια

καθώς και για την κάλυψη επειγουσών μεταφορικών αναγκών.
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(14) Με τη σύμπραξη των ενδιαφερομένων παραγόντων, των επαγγελματικών ενώσεων και 

των σωματείων πελατών, των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη 

κινητικότητα, οι μεταφορείς θα πρέπει να συνεργάζονται προκειμένου να προβαίνουν σε 

ρυθμίσεις, σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη βελτίωση της φροντίδας και της 

συνδρομής που παρέχονται στους επιβάτες, όποτε διακόπτεται το ταξίδι τους, κυρίως σε 

περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων ή ματαίωσης του ταξιδιού.

(15) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τα δικαιώματα των επιβατών που έχουν 

κατοχυρωθεί με την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1990, για τα 

οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις1. Ο παρών κανονισμός 

δεν θα πρέπει να έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις όπου ένα οργανωμένο ταξίδι 

ματαιώνεται για λόγους άλλους από τη ματαίωση της υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών ή 

της κρουαζιέρας.

(16) Οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για τα δικαιώματα που έχουν δυνάμει 

του παρόντος κανονισμού, ούτως ώστε να μπορούν να τα ασκούν ουσιαστικά. Τα 

δικαιώματα των επιβατών θα πρέπει να περιλαμβάνουν την πληροφόρησή τους σχετικά με 

την υπηρεσία μεταφοράς επιβατών ή την κρουαζιέρα πριν από το ταξίδι και κατά τη 

διάρκειά του. Όλες οι βασικές πληροφορίες που παρέχονται στους επιβάτες θα πρέπει 

επίσης να παρέχονται σε μορφές προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με 

μειωμένη κινητικότητα.

                                               

1 ΕΕ L 158, 23.6.1990, σ. 59.
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(17) Οι επιβάτες θα πρέπει να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους μέσω κατάλληλων 

διαδικασιών υποβολής παραπόνων, τις οποίες εφαρμόζουν οι μεταφορείς ή, κατά

περίπτωση, με την υποβολή παραπόνων στον φορέα ή τους φορείς που έχουν οριστεί για 

τον σκοπό αυτό από το κράτος μέλος. Οι μεταφορείς θα πρέπει να απαντούν στα 

παράπονα των επιβατών εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, έχοντας υπόψη ότι η μη 

ανταπόκρισή τους σε κάποιο παράπονο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον τους.

(18) Λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει ένα κράτος μέλος για την υποβολή 

παραπόνων, τα παράπονα που αφορούν τη συνδρομή σε λιμένα ή επί του πλοίου θα πρέπει 

να απευθύνονται κατά προτίμηση στον φορέα ή τους φορείς που έχουν οριστεί για την 

επιβολή της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, στο κράτος μέλος στο οποίο ευρίσκεται 

ο λιμένας επιβίβασης και, για τις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών από τρίτη χώρα, στη 

χώρα στην οποία ευρίσκεται ο λιμένας αποβίβασης.

(19) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό 

και να ορίσουν αρμόδιο φορέα ή φορείς που θα εκτελούν καθήκοντα εποπτείας και 

επιβολής του. Δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα των επιβατών να ασκούν ένδικα μέσα 

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. 
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(20) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις, που θα επιβάλλονται σε περίπτωση 

παράβασης του παρόντος κανονισμού, και να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι 

κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(21) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, και συγκεκριμένα η εξασφάλιση 

υψηλού επιπέδου προστασίας και συνδρομής των επιβατών σε όλα τα κράτη μέλη καθώς 

και εναρμονισμένων όρων δράσης των οικονομικών φορέων στην ενιαία αγορά, είναι 

αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω της 

κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο

Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που 

διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την 

αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός 

δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(22) Η επιβολή της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να βασίζεται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι 

αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών 

(«κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών»)1. Θα 

πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός αυτός. 

                                               

1 ΕΕ L 364, 9.12.2004, σ. 1.
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(23) Η οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών1, θα πρέπει να τηρείται και να εφαρμόζεται αυστηρά, προκειμένου να 

διασφαλίζεται ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής των φυσικών και νομικών προσώπων και να 

εξασφαλιστεί ότι οι ζητούμενες πληροφορίες και εκθέσεις χρησιμεύουν μόνον για την 

τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και δεν 

χρησιμοποιούνται εις βάρος των προσώπων αυτών.

(24) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που 

αναγνωρίζονται ιδίως στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, κατά το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

                                               

1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
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Κεφάλαιο I

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τα εξής: 

α) την αποφυγή διακρίσεων μεταξύ των επιβατών, όσον αφορά τους όρους μεταφοράς που 

προσφέρονται από τους μεταφορείς,

β) την αποφυγή διακρίσεων και την παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα 

με μειωμένη κινητικότητα,

γ) τα δικαιώματα των επιβατών σε περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστέρησης,

δ) τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους επιβάτες,

ε) τη διεκπεραίωση παραπόνων,

στ) τους γενικούς κανόνες για την επιβολή της νομοθεσίας.
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Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε επιβάτες που ταξιδεύουν:

α) με υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών όταν ο λιμένας επιβίβασης ευρίσκεται στο έδαφος 

κράτους μέλους·

β) με υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών όταν ο λιμένας επιβίβασης ευρίσκεται εκτός του 

εδάφους κράτους μέλους και ο λιμένας αποβίβασης ευρίσκεται στο έδαφος κράτους 

μέλους, εφόσον η υπηρεσία εκτελείται από μεταφορέα της Ένωσης·

γ) με κρουαζιέρα όταν ο λιμένας επιβίβασης ευρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους. 

Ωστόσο, τα άρθρα 16 παράγραφος 2, 18, 19 και 20, παράγραφοι 1 και 4 δεν 

εφαρμόζονται στους επιβάτες αυτούς.

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τους επιβάτες που ταξιδεύουν:

α) με πλοία πιστοποιημένα να μεταφέρουν έως 36 επιβάτες·
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β) με πλοία που έχουν πλήρωμα υπεύθυνο για τη λειτουργία του πλοίου μέχρι τρία

άτομα ή όταν η απόσταση της συνολικής υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών είναι 

μικρότερη από 500 μέτρα, σε απλή μετάβαση ή

γ) σε εκδρομές περιήγησης και ξενάγησης, εκτός από κρουαζιέρες.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν, για δύο χρόνια από την …, να εξαιρούν από την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού τα ποντοπόρα πλοία χωρητικότητας κάτω των 300 μικτών τόνων 

που εκτελούν ενδομεταφορές, εφόσον τα δικαιώματα των επιβατών δυνάμει του παρόντος 

κανονισμού διασφαλίζονται επαρκώς από την εθνική νομοθεσία.

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού τις 

υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών που καλύπτονται από υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, 

συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας ή ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εφόσον τα δικαιώματα των 

επιβατών δυνάμει του παρόντος κανονισμού διασφαλίζονται επαρκώς από την εθνική 

νομοθεσία.

5. Κανένα στοιχείο του παρόντος κανονισμού δεν νοείται ότι αποτελεί τεχνική απαίτηση που 

επιβάλλει υποχρεώσεις στους μεταφορείς, τους φορείς εκμετάλλευσης των τερματικών 

σταθμών ή άλλους φορείς να τροποποιήσουν ή να αντικαταστήσουν πλοία, υποδομή, 

εξοπλισμό στους λιμένες και λιμενικούς τερματικούς σταθμούς.

                                               

 ΕΕ: Να εισαχθεί η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
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Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α) «άτομο με αναπηρία» ή «άτομο με μειωμένη κινητικότητα», οποιοδήποτε άτομο, η 

κινητικότητα του οποίου είναι μειωμένη κατά τη χρήση των μεταφορικών μέσων, λόγω 

οποιασδήποτε σωματικής αναπηρίας (αισθητήριας ή κινητικής, μόνιμης ή προσωρινής), 

διανοητικής ανικανότητας ή αδυναμίας, ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας ανικανότητας, 

ή λόγω ηλικίας, και η κατάσταση του οποίου απαιτεί κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή 

των προσφερόμενων σε όλους τους επιβάτες υπηρεσιών στις ιδιαίτερες ανάγκες του 

ατόμου αυτού,

β) «έδαφος κράτους μέλους», περιοχή στην οποία εφαρμόζεται η συνθήκη όπως αναφέρεται 

στο άρθρο 355 αυτής, υπό τους όρους που καθορίζονται εκεί,

γ) «συνθήκες πρόσβασης», κατάλληλοι κανόνες, οδηγίες και πληροφόρηση σχετικά με την 

προσβασιμότητα των λιμενικών τερματικών σταθμών και των πλοίων, καθώς και των 

εγκαταστάσεών τους, για τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα,

δ) «μεταφορέας», το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει υπηρεσία μεταφοράς 

επιβατών ή κρουαζιέρες στο ευρύ κοινό,
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ε) «μεταφορέας της Ένωσης», μεταφορέας εγκατεστημένος στο έδαφος κράτους μέλους ή ο 

οποίος προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών από ή προς το έδαφος κράτους μέλους,

στ) «υπηρεσία μεταφοράς επιβατών», εμπορική υπηρεσία μεταφοράς επιβατών διά θαλάσσης 

ή μέσω εσωτερικών πλωτών οδών σύμφωνα με δημοσιευμένο πρόγραμμα δρομολογίων,

ζ) «ολοκληρωμένες υπηρεσίες», οι διασυνδεδεμένες υπηρεσίες μεταφορών εντός 

καθορισμένης γεωγραφικής περιοχής των οποίων η υπηρεσία παροχής πληροφοριών, το 

σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και το πρόγραμμα δρομολογίων είναι ενιαία,

η) «εκτελεστής της μεταφοράς», πρόσωπο διαφορετικό από τον μεταφορέα, το οποίο εκτελεί 

όντως όλη τη μεταφορά ή μέρος αυτής,

θ) «εσωτερική πλωτή οδός», το φυσικό ή τεχνητό πλωτό εσωτερικό υδάτινο σύστημα, ή 

σύστημα διασυνδεδεμένων υδάτινων συστημάτων, που χρησιμοποιούνται για μεταφορά, 

όπως λίμνες, ποταμοί ή κανάλια ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω,

ι) «λιμένας», θέση ή γεωγραφική περιοχή η οποία δημιουργείται από βελτιωτικά έργα και 

εγκαταστάσεις ώστε να επιτρέπει την υποδοχή πλοίων, από τα οποία γίνεται τακτική 

επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών,
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ια) «λιμενικός τερματικός σταθμός», τερματικός σταθμός, επανδρωμένος από μεταφορέα ή 

φορέα εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού, σε λιμένα με εγκαταστάσεις όπως έλεγχος

εισιτηρίων, εκδοτήρια εισιτηρίων ή αίθουσες αναμονής, και προσωπικό για την επιβίβαση 

ή την αποβίβαση επιβατών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών ή 

συμμετέχουν σε κρουαζιέρα,

ιβ) «πλοίο», σκάφος που χρησιμοποιείται για πλου στη θάλασσα ή σε εσωτερικές πλωτές 

οδούς,

ιγ) «σύμβαση μεταφοράς», η σύμβαση μεταφοράς μεταξύ του μεταφορέα και του επιβάτη, για 

την παροχή μιας ή περισσοτέρων υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών ή κρουαζιέρων,

ιδ) «εισιτήριο», έγκυρο έγγραφο ή άλλο τεκμήριο σύμβασης μεταφοράς,

ιε) «πωλητής εισιτηρίων», κάθε λιανοπωλητής που συνάπτει συμβάσεις μεταφοράς για 

λογαριασμό του μεταφορέα,

ιστ) «ταξιδιωτικός πράκτορας», κάθε λιανοπωλητής που ενεργεί για λογαριασμό επιβάτη προς 

σύναψη συμβάσεων μεταφοράς,

ιζ) «διοργανωτής ταξιδίων», ο διοργανωτής, πλην του μεταφορέα, κατά την έννοια του 

άρθρου 2 σημεία 2 και 3 της οδηγίας 90/314/EΟΚ,

ιη) «κράτηση», η κράτηση θέσης σε μια συγκεκριμένη αναχώρηση υπηρεσίας μεταφοράς 

επιβατών ή κρουαζιέρας,
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ιθ) «φορέας εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού», ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας στο έδαφος 

ενός κράτους μέλους που είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση και τη διαχείριση λιμενικού 

τερματικού σταθμού,

κ) «κρουαζιέρα», υπηρεσία μεταφορών διά θαλάσσης ή μέσω εσωτερικών πλωτών οδών, που 

πραγματοποιείται αποκλειστικά χάριν ευχαρίστησης ή αναψυχής και συνοδεύεται από 

κατάλυμα και άλλες ευκολίες, η οποία υπερβαίνει τις δύο διανυκτερεύσεις στο πλοίο,

κα) «ναυτικό συμβάν», ναυάγιο, ανατροπή, σύγκρουση ή προσάραξη του πλοίου, έκρηξη ή 

πυρκαγιά στο πλοίο, ή ελάττωμα του πλοίου.

Άρθρο 4

Εισιτήρια και όροι συμβάσεων χωρίς διακρίσεις

1. Οι μεταφορείς εκδίδουν εισιτήριο στον επιβάτη, εκτός εάν κατά το εθνικό δίκαιο άλλα 

έγγραφα αποτελούν έγκυρο τίτλο μεταφοράς. Επιτρέπεται η έκδοση ηλεκτρονικού 

εισιτηρίου.

2. Υπό την επιφύλαξη κομίστρων κοινωνικού χαρακτήρα, οι όροι σύμβασης και τα κόμιστρα 

που εφαρμόζονται από τους μεταφορείς ή τους πωλητές εισιτηρίων προσφέρονται στο 

ευρύ κοινό χωρίς καμία άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω της εθνικότητας του τελικού 

πελάτη ή λόγω του τόπου εγκατάστασης των μεταφορέων ή των πωλητών εισιτηρίων 

εντός της Ένωσης.
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Άρθρο 5

Ανάθεση της εκτέλεσης υποχρεώσεων σε τρίτους

1. Αν η εκτέλεση των υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος κανονισμού έχει ανατεθεί σε 

εκτελεστή μεταφορών, πωλητή εισιτηρίων ή άλλο πρόσωπο, ο μεταφορέας, ο ταξιδιωτικός 

πράκτορας, ο διοργανωτής ταξιδίων ή ο φορέας εκμετάλλευσης του τερματικού σταθμού 

που έχει αναθέσει αυτές τις υποχρεώσεις, παραμένει υπόλογος για τις πράξεις και 

παραλείψεις του εν λόγω εκτελεστή, στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του.

2. Επιπλέον της παραγράφου 1, το πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση υποχρέωσης 

από τον μεταφορέα, τον ταξιδιωτικό πράκτορα, τον διοργανωτή ταξιδίων ή το φορέα 

εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού υπόκειται επίσης στις διατάξεις του παρόντος 

κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί ευθύνης και υπεράσπισης όσον 

αφορά την ανατεθείσα υποχρέωση.

Άρθρο 6

Αποκλεισμός αποποίησης

Δεν επιτρέπεται περιορισμός ή αποποίηση των βάσει του παρόντος κανονισμού υποχρεώσεων, 

ιδίως με ρήτρα περιορισμού ή παρέκκλισης στη σύμβαση μεταφοράς.
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Κεφάλαιο ΙΙ

Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα

Άρθρο 7

Δικαίωμα μεταφοράς

1. Οι μεταφορείς, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι διοργανωτές ταξιδίων δεν αρνούνται να 

δεχθούν κράτηση, να εκδώσουν ή να παράσχουν κατ’ άλλο τρόπο εισιτήριο ή να 

επιβιβάσουν άτομα λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας.

2. Η κράτηση και η έκδοση εισιτηρίων σε άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη 

κινητικότητα πραγματοποιείται χωρίς επιπλέον κόστος.
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Άρθρο 8

Εξαιρέσεις και ειδικοί όροι

1. Παρά το άρθρο 7 παράγραφος 1, οι μεταφορείς, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι 

διοργανωτές ταξιδίων μπορούν να αρνούνται να δεχθούν κράτηση, να εκδώσουν ή να 

παράσχουν κατ’ άλλο τρόπο εισιτήριο ή να επιβιβάσουν άτομα λόγω αναπηρίας ή 

μειωμένης κινητικότητας:

α) προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις ισχύουσες απαιτήσεις υγιεινής και 

ασφάλειας που ορίζει το διεθνές δίκαιο, δίκαιο της Ένωσης ή εθνικό δίκαιο, ή τις 

απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας που ορίζουν οι αρμόδιες αρχές·

β) εάν ο σχεδιασμός του επιβατηγού πλοίου ή η υποδομή και ο εξοπλισμός του λιμένα, 

περιλαμβανομένων των λιμενικών τερματικών σταθμών, καθιστά αδύνατο να 

πραγματοποιηθεί η επιβίβαση, η αποβίβαση ή η μεταφορά του ατόμου με αναπηρία 

ή του ατόμου με μειωμένη κινητικότητα με ασφαλή ή λειτουργικά εφικτό τρόπο.

2. Σε περίπτωση που αρνούνται να δεχθούν κράτηση, να εκδώσουν ή να παράσχουν κατ’ 

άλλο τρόπο εισιτήριο για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι μεταφορείς, 

οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι διοργανωτές ταξιδίων καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες 

για να προσφέρουν στον ενδιαφερόμενο αποδεκτή εναλλακτική μεταφορά με υπηρεσία 

μεταφοράς επιβατών ή κρουαζιέρα που διενεργείται από τον μεταφορέα.
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3. Αν άτομο με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα, το οποίο έχει κράτηση ή εισιτήριο και 

συμμορφούται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 11 παράγραφος 2, και παρά ταύτα δεν 

έγινε δεκτό προς επιβίβαση λόγω της αναπηρίας του ή της μειωμένης κινητικότητάς του, 

δίδεται το δικαίωμα στο άτομο αυτό, καθώς και σε κάθε άτομο που το συνοδεύει, 

σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, να επιλέξει επιστροφή χρημάτων ή 

μεταφορά με άλλο δρομολόγιο, όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι. Το δικαίωμα της 

επιλογής δρομολογίου επιστροφής ή μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο ισχύει υπό τον όρο 

ότι τηρούνται όλες οι απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας. 

4. Υπό τους ίδιους όρους με αυτούς που ορίζονται στην παράγραφο 1, οι μεταφορείς, οι

ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι διοργανωτές ταξιδίων μπορούν να απαιτήσουν να 

συνοδεύεται το άτομο με αναπηρία ή στο άτομο με μειωμένη κινητικότητα από άλλο 

άτομο το οποίο δύναται να παρέχει στο άτομο με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα 

την απαιτούμενη συνδρομή. Όσον αφορά τις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών, τέτοιου 

είδους συνοδός μεταφέρεται δωρεάν.
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5. Όταν οι μεταφορείς, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες ή οι διοργανωτές ταξιδίων προσφεύγουν

στις διατάξεις των παραγράφων 1 ή 4, ενημερώνουν αμέσως το άτομο με αναπηρία ή το 

άτομο με μειωμένη κινητικότητα για τους συγκεκριμένους λόγους που την αιτιολογούν. Οι 

λόγοι αυτοί κοινοποιούνται προς το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη 

κινητικότητα, το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών αφότου το άτομο αυτό 

ενημερώθηκε. Σε περίπτωση άρνησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α), 

αναφέρονται οι ισχύουσες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας. 

Άρθρο 9

Προσβασιμότητα και πληροφόρηση

1. Σε συνεργασία με οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη 

κινητικότητα, οι μεταφορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών, κατά 

περίπτωση, μέσω των οργανωτικών τους δομών, δημιουργούν, ή διατηρούν, συνθήκες 

πρόσβασης χωρίς διακρίσεις για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με 

μειωμένη κινητικότητα.

2. Οι συνθήκες πρόσβασης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δημοσιοποιούνται από τους 

μεταφορείς και τους φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών σε φυσική μορφή ή 

μέσω του διαδικτύου στις ίδιες γλώσσες στις οποίες διατίθενται εν γένει οι πληροφορίες 

στους άλλους επιβάτες. 
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3. Οι διοργανωτές ταξιδίων γνωστοποιούν τις συνθήκες πρόσβασης που προβλέπονται στην 

παράγραφο 1 οι οποίες ισχύουν για διαδρομές που περιλαμβάνονται σε οργανωμένα 

ταξίδια, οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις, τις οποίες οργανώνουν, πωλούν ή 

προσφέρουν προς πώληση.

4. Οι μεταφορείς, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι διοργανωτές ταξιδίων μεριμνούν ώστε 

όλες οι σχετικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων των κρατήσεων και των πληροφοριών 

μέσω διαδικτύου, για τους όρους μεταφοράς, το ταξίδι και τις συνθήκες πρόσβασης να 

είναι διαθέσιμες, σε κατάλληλη και προσβάσιμη μορφή, για τα άτομα με αναπηρία και τα 

άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Άρθρο 10

Δικαίωμα συνδρομής στους λιμένες και επί του πλοίου

Με την επιφύλαξη των συνθηκών πρόσβασης του άρθρου 9 παράγραφος 1, οι μεταφορείς και οι 

φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών, στο πλαίσιο των αντίστοιχων τομέων αρμοδιότητάς 

τους, παρέχουν δωρεάν συνδρομή στα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, 

όπως ορίζεται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, στους λιμένες, συμπεριλαμβανομένης της επιβίβασης 

και αποβίβασης, και επί του πλοίου.
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Άρθρο 11

Όροι παροχής της συνδρομής

1. Οι μεταφορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών, στο πλαίσιο των 

αντίστοιχων τομέων αρμοδιότητάς τους, παρέχουν συνδρομή σε άτομα με αναπηρία και 

άτομα με μειωμένη κινητικότητα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, υπό τις εξής 

προϋποθέσεις:

α) ο μεταφορέας ή ο φορέας εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών έχει ειδοποιηθεί ότι 

το άτομο έχει ανάγκη συνδρομής το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν να 

απαιτηθεί η συνδρομή, και 

β) το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα παρουσιάζεται στον

λιμένα ή στο καθορισμένο σημείο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3:

i) την ώρα που έχει οριστεί γραπτώς από τον μεταφορέα, η οποία δεν υπερβαίνει 

τα 60 λεπτά πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα επιβίβασης, ή

ii) εάν δεν έχει ορισθεί ώρα επιβίβασης, το αργότερο 60 λεπτά πριν από τη 

γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης.
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2. Επιπλέον της παραγράφου 1, άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα 

κοινοποιούν στον μεταφορέα, κατά τη στιγμή της κράτησης ή προαγοράς του εισιτηρίου,

τις ειδικές τους ανάγκες σχετικά με κατάλυμα ή κάθισμα ή την παροχή ιατρικού

εξοπλισμού, εφόσον η ανάγκη είναι γνωστή εκείνη τη στιγμή.

3. Η κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) και παράγραφο 2 μπορεί πάντα 

να υποβληθεί στον ταξιδιωτικό πράκτορα ή τον διοργανωτή ταξιδίων από τον οποίο 

αγοράστηκε το εισιτήριο. Όταν το εισιτήριο επιτρέπει πολλαπλά ταξίδια, αρκεί μία 

κοινοποίηση, εφόσον παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των 

επόμενων ταξιδιών.

4. Εάν δεν γίνει κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) και παράγραφο 2, οι 

μεταφορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών καταβάλλουν κάθε εύλογη 

προσπάθεια για την παροχή συνδρομής κατά τρόπον ώστε το άτομο με αναπηρία ή το 

άτομο με μειωμένη κινητικότητα να μπορεί να επιβιβαστεί, να αποβιβαστεί και να 

ταξιδέψει στο πλοίο.
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5. Όταν άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα συνοδεύεται από 

αναγνωρισμένο σκύλο συνοδείας, ο σκύλος αυτός ταξιδεύει στον ίδιο χώρο με το εν λόγω 

άτομο, υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταφορέας, ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή ο διοργανωτής 

ταξιδίων έχουν ενημερωθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες για τη μεταφορά 

αναγνωρισμένων σκύλων συνοδείας σε επιβατηγά πλοία, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι 

κανόνες.

Άρθρο 12

Παραλαβή κοινοποιήσεων και καθορισμός σημείων συνάντησης

1. Οι μεταφορείς, οι φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες

και οι διοργανωτές ταξιδίων λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την παραλαβή των 

κοινοποιήσεων του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχείο α) και του άρθρου 11 παράγραφος 

2. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλα τα σημεία πώλησης, περιλαμβανομένης της πώλησης 

από τηλεφώνου ή μέσω του διαδικτύου.

2. Όταν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες ή οι διοργανωτές ταξιδίων λαμβάνουν την κοινοποίηση

κατά την παράγραφο 1 κατά τις κανονικές ώρες λειτουργίας των γραφείων τους, 

διαβιβάζουν την πληροφορία στον μεταφορέα ή τον φορέα εκμετάλλευσης του τερματικού 

σταθμού χωρίς καθυστέρηση.
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3. Οι μεταφορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών ορίζουν ένα σημείο 

εντός ή εκτός των λιμενικών τερματικών σταθμών, στο οποίο άτομα με αναπηρία ή με 

μειωμένη κινητικότητα μπορούν να δηλώνουν την άφιξή τους και να ζητούν βοήθεια. Το

σημείο αυτό σηματοδοτείται ευκρινώς και παρέχει βασικές πληροφορίες για τον λιμενικό 

τερματικό σταθμό και την παρεχόμενη συνδρομή, σε προσβάσιμη μορφή.

Άρθρο 13

Ποιοτικά πρότυπα συνδρομής

1. Φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών και μεταφορείς που εκμεταλλεύονται 

λιμενικούς τερματικούς σταθμούς ή υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών με συνολικά πάνω 

από 100.000 μετακινήσεις επιβατών εμπορικού χαρακτήρα κατά το προηγούμενο 

ημερολογιακό έτος, στο πλαίσιο των αντιστοίχων τομέων αρμοδιότητάς τους, 

διαμορφώνουν πρότυπα ποιότητας για τη συνδρομή που καθορίζεται στα παραρτήματα ΙΙ 

και ΙΙΙ και προσδιορίζουν, όπου είναι εφικτό μέσω των οργανώσεών τους, τους 

απαιτούμενους πόρους για την επίτευξη αυτών των προτύπων, σε συνεργασία με 

οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

2. Τα πρότυπα ποιότητας που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δημοσιοποιούνται από τους 

φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών και τους μεταφορείς σε φυσική μορφή ή 

μέσω διαδικτύου σε προσβάσιμη μορφή και στις ίδιες γλώσσες στις οποίες διατίθενται εν 

γένει οι πληροφορίες στους άλλους επιβάτες. 
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Άρθρο 14

Εκπαίδευση και οδηγίες

Με την επιφύλαξη της Διεθνούς Σύμβασης και του Κώδικα για τα πρότυπα εκπαίδευσης, 

πιστοποίησης και τήρησης φυλακών των ναυτικών και των κανονισμών που θεσπίζονται δυνάμει 

της Αναθεωρημένης Σύμβασης για τη ναυσιπλοΐα στο Ρήνο και της Σύμβασης για το καθεστώς 

ναυσιπλοΐας στο Δούναβη, οι μεταφορείς και, κατά περίπτωση, οι φορείς εκμετάλλευσης 

τερματικού σταθμού θεσπίζουν διαδικασίες εκπαίδευσης σε θέματα αναπηρίας, 

συμπεριλαμβανομένων οδηγιών και διασφαλίζουν ότι:

α) τα μέλη του προσωπικού τους, περιλαμβανομένων των απασχολούμενων από τυχόν άλλα 

μέρη εκτέλεσης της σύμβασης, τα οποία παρέχουν άμεση συνδρομή σε άτομα με αναπηρία 

ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα, να λαμβάνουν εκπαίδευση ή οδηγίες, όπως 

περιγράφεται στο Παράρτημα IV Μέρη Α και Β, και

β) τα μέλη του προσωπικού τους τα οποία είναι κατά τα άλλα αρμόδια για την κράτηση και 

την πώληση των εισιτηρίων ή την επιβίβαση και αποβίβαση, περιλαμβανομένων εκείνων 

που απασχολούνται από τυχόν άλλα μέρη εκτέλεσης της σύμβασης, να λαμβάνουν 

εκπαίδευση ή οδηγίες, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα IV Μέρος Α.
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Άρθρο 15

Αποζημίωση για εξοπλισμό κινητικότητας

ή άλλο ειδικό εξοπλισμό

1. Οι μεταφορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών ευθύνονται για ζημία 

που προκύπτει από απώλεια ή βλάβη σε εξοπλισμό κινητικότητας ή άλλο ειδικό εξοπλισμό 

που χρησιμοποιείται από άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα, εφόσον 

το περιστατικό κατά το οποίο προκλήθηκε η ζημία οφειλόταν σε υπαιτιότητα ή παράλειψη 

του μεταφορέα ή του φορέα εκμετάλλευσης τερματικού σταθμού. Η υπαιτιότητα ή η 

παράλειψη του μεταφορέα τεκμαίρονται για τη ζημία που προκλήθηκε από ναυτικό 

συμβάν.

2. Η αποζημίωση της παραγράφου 1 αντιστοιχεί στην αξία αντικατάστασης του σχετικού 

εξοπλισμού ή, κατά περίπτωση, στις δαπάνες επισκευής.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 4 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες 

μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος1.

4. Επιπλέον, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να παρασχεθεί ταχέως προσωρινός 

εξοπλισμός αντικατάστασης. 

                                               

1 ΕΕ L 131, 28.5.2009, σ. 24.
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Κεφάλαιο III

Υποχρεώσεις των μεταφορέων και των φορέων εκμετάλλευσης του 

τερματικού σταθμού σε περίπτωση διακοπής του ταξιδιού

Άρθρο 16

Ενημέρωση σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης της αναχώρησης

1. Σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών 

ή κρουαζιέρας, ο μεταφορέας ή, κατά περίπτωση, ο φορέας εκμετάλλευσης του 

τερματικού σταθμού ενημερώνουν τους επιβάτες που αναχωρούν για την κατάσταση το 

συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 30 λεπτά μετά από την 

προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, και για την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης και 

άφιξης αμέσως μόλις έχουν στη διάθεσή τους σχετική πληροφορία.

2. Εάν οι επιβάτες χάσουν ανταπόκριση στο πλαίσιο της μεταφοράς λόγω ματαίωσης ή 

καθυστερημένης αναχώρησης, ο μεταφορέας και κατά περίπτωση, ο φορέας 

εκμετάλλευσης του τερματικού σταθμού καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να ενημερώσει 

τους ενδιαφερόμενους επιβάτες σχετικά με εναλλακτικές ανταποκρίσεις.

3. Ο μεταφορέας ή, κατά περίπτωση, ο φορέας εκμετάλλευσης του τερματικού σταθμού 

μεριμνά ώστε τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα να λαμβάνουν 

τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 σε προσβάσιμη 

μορφή.
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Άρθρο 17

Συνδρομή σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης αναχωρήσεων

1. Όταν ο μεταφορέας αναμένει ευλόγως ότι η αναχώρηση υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών ή 

κρουαζιέρας θα ματαιωθεί ή θα καθυστερήσει άνω των 120 λεπτών από την 

προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, προσφέρει στους επιβάτες οι οποίοι αναχωρούν από 

τους λιμενικούς τερματικούς σταθμούς δωρεάν ελαφρά γεύματα, γεύματα ή αναψυκτικά 

ανάλογα με το χρόνο αναμονής, εφόσον είναι διαθέσιμα ή μπορούν ευλόγως να 

εξασφαλισθούν.

2. Σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης που καθιστά αναγκαία τη 

διανυκτέρευση επί μία ή περισσότερες νύκτες ή την παραμονή επί μεγαλύτερο διάστημα 

από εκείνο που σχεδίαζε ο επιβάτης, όπου και όταν αυτό είναι υλικά εφικτό, ο μεταφορέας 

προσφέρει δωρεάν στους επιβάτες που αναχωρούν από τους λιμενικούς τερματικούς 

σταθμούς ενδεδειγμένο κατάλυμα, στο πλοίο ή στην ξηρά, και μεταφορά από και προς το 

λιμάνι και τον τόπο του καταλύματος, επιπλέον των ελαφρών γευμάτων, των γευμάτων ή 

των αναψυκτικών που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Για κάθε επιβάτη, ο μεταφορέας 

μπορεί να περιορίζει το συνολικό κόστος του καταλύματος στην ξηρά, μη 

συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς από και προς το λιμενικό τερματικό σταθμό και τον 

τόπο του καταλύματος, σε 120 ευρώ.

3. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2, ο μεταφορέας δίδει ιδιαίτερη προσοχή στις 

ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και 

των συνοδών τους.
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Άρθρο 18

Μεταφορά με άλλο δρομολόγιο και επιστροφή χρημάτων

σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης αναχωρήσεων

1. Όταν ο μεταφορέας αναμένει ευλόγως ότι μια υπηρεσία μεταφοράς επιβατών θα ματαιωθεί 

ή θα καθυστερήσει να αναχωρήσει από λιμενικό τερματικό σταθμό για πάνω από 120 

λεπτά, προσφέρει αμέσως στον επιβάτη την επιλογή μεταξύ :

α) μεταφορά με άλλο δρομολόγιο προς τον τελικό προορισμό, υπό συγκρίσιμες 

συνθήκες μεταφοράς, όπως ορίζεται στη σύμβαση μεταφοράς, το ταχύτερο δυνατόν·

β) επιστροφή της τιμής του εισιτηρίου και, εάν συντρέχει περίπτωση, δωρεάν υπηρεσία 

επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης, όπως ορίζεται στη σύμβαση 

μεταφοράς, το ταχύτερο δυνατόν. 

2. Όταν μια υπηρεσία μεταφοράς επιβατών ακυρώνεται ή καθυστερεί να αναχωρήσει από 

λιμένα για πάνω από 120 λεπτά, οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα ανάλογης μεταφοράς με 

άλλο δρομολόγιο ή επιστροφής της τιμής του εισιτηρίου εκ μέρους του μεταφορέα.
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3. Η επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) 

και παράγραφο 2 γίνεται εντός επτά ημερών, σε μετρητά, με ηλεκτρονικό τραπεζικό 

έμβασμα, με τραπεζική εντολή ή επιταγή, στην τιμή που αγοράστηκε, για το μέρος ή τα 

μέρη του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκαν και για το μέρος ή τα μέρη του ταξιδιού 

που ήδη πραγματοποιήθηκαν, εφόσον το ταξίδι δεν εξυπηρετεί πλέον κανέναν σκοπό σε 

σχέση με το αρχικό ταξιδιωτικό σχέδιο του επιβάτη.

Άρθρο 19

Αποζημίωση επί της τιμής του εισιτηρίου

σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης

1. Χωρίς απώλεια του δικαιώματος μεταφοράς, οι επιβάτες μπορούν να ζητήσουν 

αποζημίωση από τον μεταφορέα, εάν αντιμετωπίζουν καθυστέρηση κατά την άφιξη στον 

τελικό προορισμό βάσει της σύμβασης μεταφοράς. Το ελάχιστο επίπεδο αποζημίωσης 

είναι 25 % του κομίστρου για καθυστέρηση τουλάχιστον:

α) μίας ώρας σε περίπτωση προγραμματισμένης διαδρομής μέχρι και τεσσάρων ωρών· 

β) δύο ωρών σε περίπτωση προγραμματισμένης διαδρομής άνω των τεσσάρων, αλλά 

όχι άνω των οκτώ ωρών· 
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γ) τριών ωρών, σε περίπτωση προγραμματισμένης διαδρομής άνω των οκτώ, αλλά όχι 

άνω των 24 ωρών· ή

δ) έξι ωρών, σε περίπτωση προγραμματισμένης διαδρομής άνω των 24 ωρών.

Εάν η καθυστέρηση υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου που αναφέρεται στα στοιχεία α) 

έως δ), η αποζημίωση ανέρχεται στο 50% της τιμής του εισιτηρίου.

2. Οι επιβάτες που είναι κάτοχοι ταξιδιωτικής κάρτας ή εισιτηρίου απεριορίστων διαδρομών 

και αντιμετωπίζουν διαδοχικές καθυστερήσεις στην άφιξη κατά τη διάρκεια ισχύος της 

κάρτας ή του εισιτηρίου, μπορούν να ζητούν ανάλογη αποζημίωση, σύμφωνα με τις 

ρυθμίσεις του μεταφορέα περί παροχής αποζημιώσεων. Οι ρυθμίσεις αυτές καθορίζουν τα 

κριτήρια βάσει των οποίων προσδιορίζεται η καθυστέρηση στην άφιξη και υπολογίζεται η 

αποζημίωση.

3. Η αποζημίωση υπολογίζεται σε σχέση με την τιμή η οποία όντως καταβλήθηκε από τον 

επιβάτη για την καθυστερημένη υπηρεσία μεταφοράς του.

4. Όταν η μεταφορά αφορά ταξίδι με επιστροφή, η αποζημίωση για την καθυστέρηση στην 

άφιξη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση υπολογίζεται με βάση το ήμισυ της καταβληθείσας 

τιμής εισιτηρίου για τη συγκεκριμένη υπηρεσία μεταφοράς επιβατών.
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5. Η αποζημίωση καταβάλλεται εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης 

αποζημίωσης. Η αποζημίωση μπορεί να καταβληθεί σε δελτία (κουπόνια) ή/και άλλες 

υπηρεσίες, εάν οι όροι παρέχουν ευελιξία, ιδίως όσον αφορά την περίοδο ισχύος και τον 

προορισμό. Η αποζημίωση καταβάλλεται σε χρήμα κατόπιν αιτήματος του επιβάτη.

6. Η αποζημίωση επί της τιμής του εισιτηρίου δεν μειώνεται με τη χρέωση εξόδων 

συναλλαγής, όπως τέλη, τηλεφωνικά έξοδα ή γραμματόσημα. Οι μεταφορείς δύνανται να 

ορίσουν το ελάχιστο χρηματικό όριο κάτω του οποίου δεν καταβάλλεται αποζημίωση. Το 

όριο αυτό δεν υπερβαίνει τα 10 ευρώ.

Άρθρο 20

Εξαιρέσεις

1. Τα άρθρα 17, 18 και 19 δεν εφαρμόζονται για τους επιβάτες με ανοικτά εισιτήρια εφόσον 

δεν προσδιορίζεται η ώρα αναχώρησης, εκτός των επιβατών που διαθέτουν ταξιδιωτική 

κάρτα ή εισιτήριο πολλαπλών διαδρομών.
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2. Τα άρθρα 17 και 19 δεν εφαρμόζονται όταν ο επιβάτης έχει ενημερωθεί για τη ματαίωση ή 

την καθυστέρηση πριν από την αγορά του εισιτηρίου ή όταν ο επιβάτης είναι υπαίτιος για 

τη ματαίωση ή την καθυστέρηση.

3. Το άρθρο 17 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η ματαίωση ή η 

καθυστέρηση οφείλεται σε καιρικές συνθήκες οι οποίες εμποδίζουν την ασφαλή 

λειτουργία του πλοίου.

4. Το άρθρο 19 δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που η ματαίωση ή η καθυστέρηση 

οφείλεται σε καιρικές συνθήκες οι οποίες εμποδίζουν την ασφαλή λειτουργία του πλοίου ή 

σε έκτακτες περιστάσεις που εμποδίζουν την εκτέλεση της υπηρεσίας μεταφοράς του 

επιβάτη, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί ακόμη και αν είχε ληφθεί κάθε 

εύλογο μέτρο.

Άρθρο 21

Περαιτέρω αξιώσεις

Ουδεμία διάταξη του παρόντος κανονισμού κωλύει τους επιβάτες να αξιώσουν αποζημίωση 

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο για ζημία που προκύπτει από ματαίωση ή καθυστέρηση των της 

υπηρεσιών μεταφοράς ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, μεταξύ άλλων βάσει της οδηγίας 

90/314/ΕΟΚ.
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Κεφάλαιο IV

Γενικοί κανόνες για την ενημέρωση και την υποβολή παραπόνων

Άρθρο 22

Δικαίωμα σε ταξιδιωτικές πληροφορίες

Οι μεταφορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών, στο πλαίσιο των αντίστοιχων 

τομέων αρμοδιότητάς τους, παρέχουν στους επιβάτες επαρκείς πληροφορίες, καθ’ όλη τη διάρκεια 

του ταξιδιού, σε προσβάσιμη μορφή και στις ίδιες γλώσσες στις οποίες διατίθενται εν γένει οι 

πληροφορίες σε όλους τους επιβάτες. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις ανάγκες των ατόμων με 

αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.
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Άρθρο 23

Ενημέρωση για τα δικαιώματα των επιβατών

1. Οι μεταφορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών μεριμνούν, στο πλαίσιο 

των αντίστοιχων τομέων αρμοδιότητάς τους, ώστε οι πληροφορίες σχετικά με τα 

δικαιώματα που έχουν οι επιβάτες δυνάμει του παρόντος κανονισμού να δημοσιοποιούνται

τόσο στα πλοία όσο και στους λιμενικούς τερματικούς σταθμούς. Οι πληροφορίες 

παρέχονται σε προσβάσιμη μορφή και στις ίδιες γλώσσες στις οποίες διατίθενται εν γένει 

οι πληροφορίες σε όλους τους επιβάτες. Όταν παρέχονται αυτές οι πληροφορίες, δίδεται 

ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη 

κινητικότητα.

2. Προκειμένου να συμμορφωθούν προς αυτή την υποχρέωση πληροφόρησης κατά την 

παράγραφο 1, οι μεταφορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών μπορούν 

να χρησιμοποιούν περίληψη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού την οποία ετοιμάζει 

η Επιτροπή σε όλες τις επίσημες γλώσσες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τη θέτει στη διάθεσή τους.

3. Οι μεταφορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών ενημερώνουν 

καταλλήλως τους επιβάτες επί του πλοίου και στους λιμενικούς τερματικούς σταθμούς για 

τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα επιβολής της νομοθεσίας που ορίζει το κάθε κράτος 

μέλος σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1.
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Άρθρο 24

Παράπονα

1. Οι μεταφορείς διαμορφώνουν ή διαθέτουν ήδη μηχανισμό διεκπεραίωσης των παραπόνων 

σχετικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

2. Εάν ένας επιβάτης που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό θέλει να υποβάλει ένα 

παράπονο στον μεταφορέα, οφείλει να το πράξει εντός δύο μηνών από την ημερομηνία 

κατά την οποία παρασχέθηκε ή θα έπρεπε να έχει παρασχεθεί η υπηρεσία. Εντός ενός 

μήνα από την παραλαβή του παραπόνου, ο μεταφορέας ενημερώνει τον επιβάτη ότι η 

καταγγελία του ήταν βάσιμη, απορρίφθηκε ή εξετάζεται ακόμη. Ο χρόνος για την παροχή 

της τελικής απάντησης δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής 

του παραπόνου.
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Κεφάλαιο V

Επιβολή της νομοθεσίας και εθνικοί φορείς επιβολής της νομοθεσίας

Άρθρο 25

Εθνικοί φορείς επιβολής της νομοθεσίας

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή περισσότερους νέους ή υφιστάμενους φορείς υπεύθυνους 

για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά υπηρεσίες 

μεταφοράς επιβατών και κρουαζιέρες από τους λιμένες που βρίσκονται στο έδαφός του 

και υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών από τρίτες χώρες προς τους λιμένες αυτούς. Κάθε 

φορέας λαμβάνει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση 

προς τον παρόντα κανονισμό. 

Κάθε φορέας είναι ανεξάρτητος από τους μεταφορείς, τους διοργανωτές ταξιδίων και τους 

φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών όσον αφορά την οργάνωση, τις αποφάσεις

χρηματοδότησης, τη νομική διάρθρωση και τη λήψη των αποφάσεων.

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τον οριζόμενο σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο φορέα ή φορείς.
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3. Κάθε επιβάτης δύναται να υποβάλει παράπονο, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, στον 

αρμόδιο φορέα που ορίζεται βάσει της παραγράφου 1 ή σε οποιονδήποτε άλλον αρμόδιο 

φορέα ορίζει κράτος μέλος, για παραβίαση διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Κάθε κράτος μέλος δύναται να αποφασίσει:

α) ότι ο επιβάτης, ως πρώτο βήμα, υποβάλλει τα παράπονα που καλύπτονται από τον 

παρόντα κανονισμό στον μεταφορέα ή/και 

β) ότι ο εθνικός φορέας επιβολής της νομοθεσίας ή οιοσδήποτε άλλος αρμόδιος φορέας 

ορίζεται από το κράτος μέλος ενεργεί ως δευτεροβάθμιο όργανο για παράπονα που 

δεν επιλύθηκαν βάσει του άρθρου 24.

4. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν να εξαιρέσουν ορισμένες υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 2 

παράγραφος 4, διασφαλίζουν ότι ισχύει ανάλογο σύστημα επιβολής των δικαιωμάτων των 

επιβατών.
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Άρθρο 26

Έκθεση για την επιβολή της νομοθεσίας.

Την 1η Ιουνίου  …και κάθε δύο έτη εφεξής, οι φορείς επιβολής της νομοθεσίας, που ορίζονται 

βάσει του άρθρου 25, δημοσιεύουν έκθεση των δραστηριοτήτων τους κατά τα προηγούμενα δύο 

ημερολογιακά έτη, η οποία περιέχει ιδίως περιγραφή των ενεργειών στις οποίες προέβησαν 

προκειμένου να εφαρμόσουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, λεπτομερείς πληροφορίες για 

τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν και στατιστικές σχετικά με τα παράπονα και τις κυρώσεις που 

επιβλήθηκαν.

Άρθρο 27

Συνεργασία των φορέων επιβολής της νομοθεσίας

Οι εθνικοί φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 ανταλλάσσουν, κατά περίπτωση,

πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες τους και σχετικά με τις αρχές και πρακτικές που διέπουν τη 

λήψη των αποφάσεών τους. Η Επιτροπή τους στηρίζει στο έργο αυτό.

                                               

 ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε δύο έτη από την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
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Άρθρο 28

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση 

παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 

εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους εν λόγω κανόνες και μέτρα στην 

Επιτροπή το αργότερο στις … και κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση κάθε επακόλουθη 

τροποποίηση που τους επηρεάζει.

                                               

 ΕΕ: Ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
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Κεφάλαιο VI

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 29

Έκθεση

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το αργότερο στις …

έκθεση σχετικά με τη λειτουργία και τα αποτελέσματα του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση 

συνοδεύεται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, από νομοθετικές προτάσεις για τη λεπτομερέστερη 

εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ή την τροποποίησή του.

Άρθρο 30

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«19. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. ... /2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

… για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές*.

________________________

* ΕΕ ….»

                                               

 ΕΕ: Να εισαχθεί η ημερομηνία που αντιστοιχεί σε τρία έτη από την ημερομηνία εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού.

 ΕΕ: Να εισαχθεί ο αριθμός του παρόντος κανονισμού.
 ΕΕ: Να εισαχθεί η ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού.
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Άρθρο 31

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τίθεται σε εφαρμογή ….

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 

μέλος.

Έγινε στ,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

                                               

 ΕΕ: 36 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο

για άτομα με αναπηρία

και άτομα με μειωμένη κινητικότητα

όπως αναφέρονται στο άρθρο 8

1. Όταν γίνεται παραπομπή στο παρόν παράρτημα, παρέχεται στα άτομα με αναπηρία και τα 

άτομα με μειωμένη κινητικότητα η δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των κατωτέρω:

α) - την επιστροφή του πλήρους αντιτίμου του εισιτηρίου εντός επτά ημερών, σε 

μετρητά, με ηλεκτρονικό τραπεζικό έμβασμα, με τραπεζική εντολή ή επιταγή, 

στην τιμή που αγοράστηκε, για το μέρος ή τα μέρη του ταξιδιού που δεν 

πραγματοποιήθηκαν και για το μέρος ή τα μέρη του ταξιδιού που ήδη 

πραγματοποιήθηκαν, εφόσον το ταξίδι δεν εξυπηρετεί πλέον κανέναν σκοπό 

σε σχέση με το αρχικό ταξιδιωτικό σχέδιο του επιβάτη, καθώς επίσης, ανάλογα 

με την περίπτωση,

- ταξίδι επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης, το νωρίτερο δυνατόν· ή
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β) μεταφορά με άλλη υπηρεσία μεταφοράς επιβατών προς τον τελικό προορισμό όπως 

ορίζεται στη σύμβαση μεταφοράς, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς και με την 

πρώτη ευκαιρία· ή

γ) μεταφορά με άλλη υπηρεσία μεταφοράς επιβατών προς τον τελικό προορισμό όπως 

ορίζεται στη σύμβαση μεταφοράς, υπό συγκρίσιμες συνθήκες, μία άλλη ημέρα που 

να εξυπηρετεί τον επιβάτη, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια.

2. Η παράγραφος 1 στοιχείο α) εφαρμόζεται και στους επιβάτες των οποίων τα ταξίδια 

αποτελούν μέρος οργανωμένου ταξιδιού, εκτός όσον αφορά το δικαίωμα επιστροφής 

χρημάτων, όταν γεννάται δυνάμει της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ.

3. Σε περίπτωση που μια πόλη ή μια περιοχή εξυπηρετείται από περισσότερους του ενός 

λιμένες, όταν ο μεταφορέας προσφέρει σε έναν επιβάτη ένα ταξίδι προς άλλο λιμένα από 

εκείνον για τον οποίο είχε γίνει η κράτηση, ο μεταφορέας αναλαμβάνει το κόστος 

μεταφοράς του επιβάτη από αυτόν τον άλλο λιμένα είτε σε εκείνον για τον οποίο είχε γίνει 

η κράτηση, είτε, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβάτη, σε άλλο κοντινό προορισμό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Συνδρομή στους λιμένες,

περιλαμβανομένης της επιβίβασης και της αποβίβασης,

όπως αναφέρεται στα άρθρα 10 και 13

1. Συνδρομή και κατάλληλες ρυθμίσεις ούτως ώστε τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με 

μειωμένη κινητικότητα να μπορούν:

– να γνωστοποιούν την άφιξή τους στο λιμενικό τερματικό σταθμό και να ζητούν συνδρομή,

– να μεταβαίνουν από ένα σημείο εισόδου στη θυρίδα ελέγχου των εισιτηρίων, εάν υπάρχει, 

ή στο πλοίο,

– να περνούν από τον έλεγχο εισιτηρίων και να παραδίδουν τις αποσκευές τους, εάν 

χρειάζεται,

– να μεταβαίνουν από τη θυρίδα ελέγχου εισιτηρίων, εάν υπάρχει, στο πλοίο, μέσω των 

σημείων εξόδου από τη χώρα και ελέγχου της ασφαλείας,

– να επιβιβάζονται στο πλοίο, με ανελκυστήρες, αναπηρικά αμαξίδια ή με άλλη 

απαιτούμενη βοήθεια, ανάλογα με την περίπτωση,
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– να μεταβαίνουν από τη θύρα του πλοίου στο κάθισμά τους ή στον χώρο επιβατών,

– να τακτοποιούν και να ανακτούν τις αποσκευές τους μέσα στο πλοίο,

– να μεταβαίνουν από το κάθισμά τους στην έξοδο του πλοίου,

– να αποβιβάζονται από το πλοίο, με ανελκυστήρες, αναπηρικά αμαξίδια ή με άλλη 

απαιτούμενη βοήθεια, ανάλογα με την περίπτωση,

– να παραλαμβάνουν τις αποσκευές τους (εάν χρειάζεται) και να διέρχονται από τα σημεία 

εισόδου στη χώρα και τελωνειακού ελέγχου,

– να μεταβαίνουν από τον χώρο παραλαβής αποσκευών ή από το σημείο αποβίβασης σε 

καθορισμένο σημείο εξόδου,

– εάν ζητηθεί, να πηγαίνουν στην τουαλέτα (εάν υπάρχει).
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2. Όταν ένα άτομο με αναπηρία ή ένα άτομο με μειωμένη κινητικότητα συνεπικουρείται από 

συνοδό, στον συνοδό αυτό πρέπει, εάν ζητηθεί, να επιτρέπεται να παρέχει την απαραίτητη 

συνδρομή στον λιμένα και κατά την επιβίβαση και αποβίβαση.

3. Χειρισμός όλου του απαραίτητου εξοπλισμού κινητικότητας, περιλαμβανομένου εξοπλισμού 

όπως τα ηλεκτρικά αναπηρικά αμαξίδια.

4. Προσωρινή αντικατάσταση εξοπλισμού κινητικότητας που υπέστη ζημία ή απωλέσθη, αν και όχι 

απαραιτήτως με όμοιο.

5. Επίγεια εξυπηρέτηση σκύλων συνοδείας, οσάκις ενδείκνυται.

6. Κοινοποίηση, σε προσβάσιμη μορφή, των απαιτούμενων για την επιβίβαση και αποβίβαση 

πληροφοριών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Παροχή συνδρομής επί του πλοίου,

όπως αναφέρεται στα άρθρα 10 και 13

1. Μεταφορά αναγνωρισμένων σκύλων συνοδείας επί του πλοίου, υπό την επιφύλαξη των εθνικών 

κανονισμών.

2. Μεταφορά ιατρικού εξοπλισμού και του εξοπλισμού κινητικότητας που είναι απαραίτητος για το 

άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα, περιλαμβανομένων των ηλεκτρικών 

αναπηρικών αμαξιδίων.

3. Κοινοποίηση των βασικών πληροφοριών για το δρομολόγιο, σε προσβάσιμη μορφή.

4. Καταβολή κάθε εύλογης προσπάθειας για τη ρύθμιση του καθίσματος αναλόγως των αναγκών 

των ατόμων με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα, εφόσον ζητηθεί, υπό την επιφύλαξη των 

απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας και της διαθεσιμότητας.

5. Εάν ζητηθεί, συνδρομή κατά τη μετακίνηση στις τουαλέτες (εάν υπάρχουν).

6. Όταν άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα συνεπικουρείται από συνοδό, ο 

μεταφορέας καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να δώσει στον συνοδό θέση ή καμπίνα δίπλα 

στο άτομο με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα.



14849/3/09 REV 3 CHA/ag,dch 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV DG C III A EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Εκπαίδευση σε θέματα αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών,

όπως αναφέρεται στο άρθρο 14

A. Εκπαίδευση όσον αφορά την ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας, 

συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών

Η εκπαίδευση όσον αφορά την ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας, 

συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών περιλαμβάνουν:

– την ευαισθητοποίηση και κατάλληλη ανταπόκριση σε επιβάτες με σωματικές 

αναπηρίες, αισθητηριακές ανεπάρκειες (ακοής και όρασης), μη εμφανείς αναπηρίες 

ή μαθησιακές δυσκολίες, περιλαμβανομένης της δυνατότητας διάκρισης των 

διαφόρων ικανοτήτων των ατόμων που ενδέχεται να έχουν μειωμένη κινητικότητα, 

αίσθηση προσανατολισμού ή δυνατότητα επικοινωνίας,

– τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη 

κινητικότητα, στα οποία περιλαμβάνονται τα συμπεριφορικά, περιβαλλοντικά/ 

φυσικά και οργανωτικά εμπόδια,

– αναγνωρισμένους σκύλους συνοδείας, περιλαμβανομένου του ρόλου και των 

αναγκών του σκύλου συνοδείας,
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– αντιμετώπιση απρόοπτων περιστατικών,

– διαπροσωπικές ικανότητες και μεθόδους επικοινωνίας με άτομα με προβλήματα 

ακοής, όρασης, λόγου και άτομα με μαθησιακές δυσκολίες,

– γενική γνώση των κατευθυντηρίων γραμμών του ΙΜΟ σχετικά με τη Σύσταση για 

τον σχεδιασμό και τη λειτουργία των επιβατηγών πλοίων ώστε να ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες των ηλικιωμένων και των μειονεκτούντων ατόμων.
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B. Εκπαίδευση για την παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία, 

συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών

Η εκπαίδευση για την παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων 

των οδηγιών περιλαμβάνουν:

– τρόπους βοήθειας των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων για να καθίσουν στο 

αναπηρικό αμαξίδιο ή να σηκωθούν από αυτό,

– ικανότητες παροχής συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη 

κινητικότητα που ταξιδεύουν με αναγνωρισμένο σκύλο συνοδείας, 

περιλαμβανομένου του ρόλου και των αναγκών αυτών των σκύλων,

– τεχνικές για τη συνοδεία επιβατών με προβλήματα όρασης και για τη μεταχείριση 

και μεταφορά αναγνωρισμένων σκύλων συνοδείας,

– κατανόηση των ειδών εξοπλισμού που μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία 

και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, και γνώσεις προσεκτικού χειρισμού αυτού 

του εξοπλισμού,
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– τη χρήση του χρησιμοποιούμενου βοηθητικού εξοπλισμού επιβίβασης και 

αποβίβασης, καθώς και γνώση των κατάλληλων διαδικασιών συνδρομής κατά την 

επιβίβαση και την αποβίβαση, που εγγυώνται την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των 

ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα,

– κατανόηση της ανάγκης για αξιόπιστη και επαγγελματική βοήθεια. Επίσης, 

ευαισθητοποίηση ως προς το ενδεχόμενο να αισθανθούν ευάλωτα ορισμένα άτομα 

με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, 

λόγω της εξάρτησής τους από την παρεχόμενη βοήθεια,

– γνώσεις πρώτων βοηθειών.
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 4 Δεκεμβρίου 2008, η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση για κανονισμό του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και 

εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την 

επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών1.

Στις 23 Απριλίου 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδότησε σε πρώτη ανάγνωση2.

Στις 9 Οκτωβρίου 2009, το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για το σχέδιο 

κανονισμού. Μετά την οριστική διατύπωση του κειμένου από τους Γλωσσομαθείς Νομικούς, 

το Συμβούλιο καθόρισε την θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαρτίου 2010

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, όπως ορίζεται στο άρθρο 204 

της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τις εργασίες του, το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τη γνώμη της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να μην 

γνωμοδοτήσει.

                                               
1 Έγγρ. 11990/08.
2 A6-0209/2009.
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II. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

1. Γενικά

Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές αποτελεί μέρος 
του γενικού στόχου της ΕΕ να ενισχύσει τα δικαιώματα των επιβατών και ειδικότερα τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα. Παρεμφερής νομοθεσία 
έχει ήδη υιοθετηθεί για τους επιβάτες που ταξιδεύουν αεροπορικώς1 ή σιδηροδρομικώς2.
Η πρόταση περιλαμβάνει, αφ’ ενός, διατάξεις για την άνευ διακρίσεων πρόσβαση και την 
παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα και, αφ’ ετέρου, 
διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα στην παροχή συνδρομής, πληροφοριών και ενδεχομένως 
αποζημίωσης στην περίπτωση καθυστερήσεων ή ματαιώσεων, για όλες τις κατηγορίες 
επιβατών.

Μολονότι το Συμβούλιο συμφωνεί με την Επιτροπή όσον αφορά το στόχο της πρότασης, η 
προσέγγιση που ακολούθησε το Συμβούλιο περιλαμβάνει σημαντικές προσαρμογές της 
αρχικής πρότασης. Αρκετές από τις προταθείσες διατάξεις κρίθηκαν μη αποδεκτές επειδή 
επιβάλλουν υπερβολικά επαχθείς διοικητικές επιβαρύνσεις και συνακόλουθες δαπάνες στους 
μεταφορείς και στις εθνικές διοικήσεις χωρίς να προσφέρουν κάποιο πρόσθετο πλεονέκτημα 
στους επιβάτες, γεγονός που θα αντιστάθμιζε τις δυσκολίες. Άλλες διατάξεις 
αναδιατυπώθηκαν για να απλουστεύσουν και να διευκρινίσουν τον κανονισμό.

Ως αποτέλεσμα της προσέγγισης αυτής, η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση
τροποποιεί εκτενώς την αρχική πρόταση της Επιτροπής, αναδιατυπώνοντας και διαγράφοντας 
πολλές από τις διατάξεις του κειμένου. Αυτό σημαίνει ότι καμία από τις τροπολογίες που 
περιέχονται στην γνώμη πρώτης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφορούν τις 
εν λόγω διαγραφείσες διατάξεις δεν έγινε δεκτή από το Συμβούλιο.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

11ης Φεβρουαρίου 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 και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 295/91, ΕΕ L 46, 17.2.2004, σ. 1, και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν 
ταξιδεύουν αεροπορικώς, ΕΕ L 204, 26.7.2006, σ. 1.

2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών 
σιδηροδρομικών γραμμών, ΕΕ L 315, 3.12.2007, σ. 14.
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2. Βασικά θέματα πολιτικής

i) Πεδίο εφαρμογής

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, ο κανονισμός θα πρέπει να ισχύσει για τις 

υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών ή κρουαζιέρων μεταξύ λιμένων στα κράτη μέλη ή σε 

λιμένες στα κράτη μέλη.

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής χρειάζεται διευκρίνιση σε αυτό το 

σημείο, προκειμένου να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των 

ενδοκοινοτικών και των εξωκοινοτικών υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών. Γι’αυτόν τον 

λόγο η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση καθορίζει λεπτομερέστερα τις 

σχετικές διατάξεις. Προβαίνει σε διάκριση μεταξύ, αφ’ ενός, των υπηρεσιών μεταφοράς 

επιβατών για τις οποίες ο λιμένας επιβίβασης βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους 

και, αφ’ ετέρου, των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών για τις οποίες ο μεν λιμένας 

επιβίβασης βρίσκεται εκτός του εδάφους των κρατών μελών, ο δε λιμένας αποβίβασης 

βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους. Στη δεύτερη περίπτωση, ο κανονισμός θα ισχύει 

μόνο στην περίπτωση που η υπηρεσία εκτελείται από μεταφορέα της Ένωσης. Ο 

ορισμός του μεταφορέα της Ένωσης πρέπει ωστόσο να ερμηνευθεί κατά τον ευρύτερο 

δυνατό τρόπο, ώστε να περιλαμβάνει την πλειονότητα των υπηρεσιών μεταφοράς 

επιβατών μεταξύ λιμένων της ΕΕ και λιμένων τρίτων κρατών. Όσον αφορά τις 

κρουαζιέρες, ο κανονισμός θα ισχύει μόνο για τις κρουαζιέρες με λιμένα επιβίβασης 

εντός του εδάφους κράτους μέλους.

Ο κανονισμός περιλαμβάνει επίσης ορισμό του «εδάφους κράτους μέλους».

Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής

Η αρχική πρόταση της Επιτροπής κάλυπτε κατ’ αρχήν όλες τις υπηρεσίες μεταφοράς 

επιβατών, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μεταφερόμενων επιβατών, την απόσταση 

που καλύπτει η υπηρεσία, το σκοπό του ταξιδιού κλπ. Η Επιτροπή είχε μόνο προβλέψει 

να έχουν τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εξαιρούν υπηρεσίες που καλύπτονται από 

συμβάσεις δημόσιων υπηρεσιών.
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Το Συμβούλιο θεωρεί σημαντικό οι διατάξεις αυτές να προσαρμοσθούν προς ό,τι είναι 

πρακτικά εφικτό και αναγκαίο. Εισάγει, ως εκ τούτου, ορισμένες εξαιρέσεις, για τις 

οποίες δεν ισχύουν οι διατάξεις του κανονισμού. Το Συμβούλιο συμφωνεί να εξαιρέσει 

από το πεδίο εφαρμογής τους επιβάτες που ταξιδεύουν με πλοία που έχουν άδεια να 

μεταφέρουν έως 36 επιβάτες, με πλοία των οποίων το πλήρωμα δεν υπερβαίνει τα τρία 

άτομα ή με συνολικό δρομολόγιο που δεν υπερβαίνει τα 500 μέτρα, σε απλή μετάβαση.

Επιπλέον, εξαιρούνται επίσης τα εκδρομικά ταξίδια και οι περιηγήσεις (εκτός από τις 

κρουαζιέρες).

Εκτός από αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν, για περίοδο δύο ετών από την 

ημερομηνία της εφαρμογής του κανονισμού, τα ποντοπόρα πλοία κάτω των 300 τόνων 

μικτού φορτίου που εκτελούν εγχώριες μεταφορές. Εφόσον ένα κράτος μέλος επιλέξει 

αυτή τη δυνατότητα, πρέπει παρ’ όλα ταύτα να εξασφαλίζει καταλλήλως τα δικαιώματα 

των επιβατών βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να 

εξαιρούν τις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών που καλύπτονται από υποχρεώσεις 

δημόσιας υπηρεσίας, συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας ή ολοκληρωμένες υπηρεσίες, 

εφόσον τα δικαιώματα των επιβατών διασφαλίζονται επαρκώς από την εθνική 

νομοθεσία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολούθησε σε γενικές γραμμές την προσέγγιση της 

Επιτροπής, αλλά πρόσθεσε τη δυνατότητα των κρατών μελών να εξαιρούν τις αστικές 

και προαστιακές υπηρεσίες (τροπολογία 10). Το Συμβούλιο δεν λαμβάνει υπ’ όψη αυτή 

την τροπολογία, όμως οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής που προτείνει το 

Συμβούλιο σημαίνουν στην πράξη ότι πολλές από τις υπηρεσίες αυτές θα εξαιρούνται.
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ii) Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα

Το Συμβούλιο υποστηρίζει ολόψυχα το στόχο της Επιτροπής να διασφαλίσει ότι τα 

άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα έχουν εξ ίσου πρόσβαση στις 

θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές, χωρίς διακρίσεις. Το Συμβούλιο 

επομένως ακολουθεί την πρόταση της Επιτροπής, εκτός από ορισμένες απλουστεύσεις 

και διευκρινίσεις.

Όσον αφορά τις εξαιρέσεις από το δικαίωμα της μεταφοράς, η Επιτροπή είχε προτείνει 

τη δυνατότητα άρνησης της μεταφοράς ατόμου με αναπηρία, συναρτώντας την με τις 

απαιτήσεις ασφάλειας ή τη δομή του επιβατηγού πλοίου. Σε αυτό το σημείο το 

Συμβούλιο πρόσθεσε απαιτήσεις υγιεινής προκειμένου να λαμβάνονται υπ’ όψη 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η ιατρική κατάσταση του επιβάτη είναι τέτοια, ώστε να 

μην μπορούν να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφαλή μεταφορά του.

Ως προς αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε προτείνει να διαγραφούν οι αναφορές 

στις απαιτήσεις ασφάλειας (τροπολογίες 1, 26 και 29) και να προστεθεί αναφορά για 

ασφαλή, αξιοπρεπή και λειτουργικά εφικτό τρόπο μεταφοράς (τροπολογία 27). Όσον 

αφορά την τελευταία τροπολογία, το Συμβούλιο την ενσωμάτωσε στην θέση του σε 

πρώτη ανάγνωση, εκτός από τη λέξη «αξιοπρεπή». Το Συμβούλιο εκτιμά ότι ουδείς, 

εκτός από το άτομο με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα, δεν είναι σε θέση να 

αποφασίσει τι είναι αξιοπρεπής τρόπος μεταφοράς και ότι μια τέτοια απόφαση δεν 

πρέπει να λαμβάνεται από το μεταφορέα.

Σύμφωνα με την αρχική πρόταση, ο μεταφορέας θα μπορούσε να απαιτήσει από ένα 

άτομο με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα να συνοδεύεται από άλλο πρόσωπο, 

ικανό να παράσχει συνδρομή. Σύμφωνα με την θέση σε πρώτη ανάγνωση του 

Συμβουλίου, εάν ο μεταφορέας υποβάλει ένα τέτοιο αίτημα όσον αφορά την υπηρεσία 

μεταφοράς του επιβάτη, το πρόσωπο-συνοδός θα μεταφέρεται δωρεάν.
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Όσον αφορά τη συνδρομή σε άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα, η εν 

λόγω συνδρομή παρέχεται υπό τον όρο ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ειδοποιεί τον 

μεταφορέα ή τον φορέα εκμετάλλευσης το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες νωρίτερα (η 

Επιτροπή είχε προτείνει 48 ώρες) και είναι παρόν στο λιμένα ή σε καθορισμένο σημείο 

τουλάχιστον 60 λεπτά πριν από την ώρα επιβίβασης ή αναχώρησης. Επιπλέον, εάν το 

άτομο έχει συγκεκριμένες ανάγκες για κατάλυμα ή κάθισμα ή ανάγκη να φέρει ιατρικό 

εξοπλισμό, ο επιβάτης θα πρέπει να γνωστοποιήσει τις ανάγκες αυτές στον μεταφορέα 

κατά την κράτηση, εάν οι ανάγκες είναι γνωστές εκείνη την χρονική στιγμή. Αυτή η 

πρόσθετη απαίτηση, την οποία εισάγεται το Συμβούλιο, θα επιτρέψει στον μεταφορέα 

να μεριμνήσει για τις συγκεκριμένες αυτές ανάγκες και να παράσχει τις καλύτερες 

δυνατές υπηρεσίες στο πρόσωπο αυτό.

Αρκετές από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορούν πληροφορίες σε 

μορφή που θα είναι προσιτή στα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα. Οι 

τροπολογίες αυτές ελήφθησαν υπόψη από το Συμβούλιο. Το ίδιο ισχύει για τις 

τροπολογίες του Κοινοβουλίου που αφορούν την αλλαγή του «ζώου συνοδείας» σε 

«σκύλο συνοδείας».

iii) Υποχρεώσεις των μεταφορέων και των φορέων εκμετάλλευσης σε περίπτωση διακοπής 

του ταξιδίου

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει το δικαίωμα ενημέρωσης, συνδρομής (που 

περιλαμβάνει γεύματα, αναψυκτικά και ενδεχομένως κατάλυμα σε ξενοδοχείο), τη 

μεταφορά με άλλο δρομολόγιο και την επιστροφή χρημάτων, καθώς και την 

αποζημίωση της αξίας του εισιτηρίου όλων των επιβατών σε περίπτωση καθυστέρησης 

και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ματαίωσης υπηρεσίας μεταφοράς επιβατών ή 

κρουαζιέρας. Εντούτοις, η αποζημίωση της αξίας του εισιτηρίου δεν καταβάλλεται εάν 

η καθυστέρηση ή η ματαίωση οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις που εμποδίζουν την 

εκτέλεση της μεταφοράς.
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Το Συμβούλιο συμφωνεί με την αρχή ότι οι μεταφορείς και οι φορείς εκμετάλλευσης 
πρέπει να φροντίζουν τους επιβάτες τους και επέκτεινε την αρχή αυτή σε όλες τις 
περιπτώσεις ματαίωσης. Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι δυνατό ή 
εύλογο να παρέχονται, για παράδειγμα, πληροφορίες για καθυστερήσεις σε μη 
επανδρωμένους λιμένες. Γι’ αυτό η θέση σε πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου εισάγει 
την έννοια των λιμενικών τερματικών σταθμών, δηλ. επανδρωμένων τερματικών σε 
λιμένα με εγκαταστάσεις (όπως έλεγχο εισιτηρίων, ταμεία ή σαλόνια) και προσωπικό.
Ορισμένες υποχρεώσεις των μεταφορέων και των φορέων εκμετάλλευσης ισχύουν μόνο 
για τους επιβάτες που αναχωρούν από τέτοιους λιμενικούς τερματικούς σταθμούς.
Αυτό ισχύει για την ενημέρωση και τη συνδρομή και, εν μέρει, για τη μεταφορά με 
άλλο δρομολόγιο και την επιστροφή χρημάτων.

Ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί το Συμβούλιο στην θέση του σε πρώτη ανάγνωση 
είναι εκείνο της ασφάλειας στη ναυτιλία. Προκειμένου να αποφευχθεί οι μεταφορείς, 
για οικονομικούς λόγους, να αποπλέουν ή να αναπτύσσουν στη θάλασσα ταχύτητα υπό 
αντίξοες καιρικές συνθήκες, που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τον ασφαλή πλου του 
σκάφους, εισήχθη εξαίρεση από την υποχρέωση παροχής καταλύματος ή αποζημίωσης 
της αξίας του εισιτηρίου σε αυτές τις περιπτώσεις. Επιπλέον, οι έννοιες «κακές καιρικές 
συνθήκες» και «έκτακτες περιστάσεις» εξηγούνται συνοπτικά σε δύο αιτιολογικές 
παραγράφους. Επίσης εισάγονται και άλλες εξαιρέσεις στο δικαίωμα συνδρομής και 
αποζημίωσης, όταν ο επιβάτης έχει ενημερωθεί για τη ματαίωση ή την καθυστέρηση 
πριν την αγορά του εισιτηρίου ή όταν είναι ο ίδιος υπαίτιος της ματαίωσης ή της 
καθυστέρησης. Τέλος, παρέχεται στον μεταφορέα η δυνατότητα να περιορίσει το 
κόστος για τη στέγαση σε 120 ευρώ και να εισαγάγει ένα κατώτατο όριο, κάτω του 
οποίου δεν καταβάλλεται αποζημίωση (εισιτήρια που κοστίζουν 10 ευρώ ή λιγότερο).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε προτείνει εξαιρέσεις σε περίπτωση ανωτέρας βίας 
(τροπολογίες 23 και 60) ή εάν η ματαίωση ή η καθυστέρηση έχει προαναγγελθεί 
(τροπολογία 59). Το Συμβούλιο διατήρησε το πνεύμα αυτών των τροπολογιών.
Επιπλέον, το Κοινοβούλιο είχε προτείνει όριο για το κόστος της στέγασης, ανερχόμενο 
στο διπλάσιο της τιμής του εισιτηρίου (τροπολογία 53). Το Συμβούλιο θεωρεί ότι ένα 
τέτοιο μέτρο σε πολλές περιπτώσεις δεν εξυπηρετεί ούτε τους επιβάτες ούτε τους 
μεταφορείς και εκτιμά ότι ο περιορισμός σε 120 ευρώ είναι λογικότερος και για τους 
επιβάτες και για τους μεταφορείς.
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iv) Διεκπεραίωση παραπόνων και εθνικοί φορείς ελέγχου της εφαρμογής

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει λεπτομερείς κανόνες για τον τρόπο με τον 

οποίο οι μεταφορείς πρέπει να αντιμετωπίζουν τα παράπονα, ιδίως δε τις σημαντικές 

νομικές επιπτώσεις της μη απάντησης σε παράπονα, και για τον καθορισμό και τις 

ευθύνες των εθνικών φορέων επιβολής της νομοθεσίας.

Το Συμβούλιο, παρότι συμφωνεί κατ’ αρχήν με την πρόταση, ειδικότερα με το γεγονός 

ότι οι μεταφορείς πρέπει να απαντούν στα παράπονα των πελατών τους, εισάγει 

περισσότερη ευελιξία στο σύστημα προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες 

απρόβλεπτες συνέπειες για τα νομικά συστήματα ή τις διοικητικές δομές των κρατών 

μελών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε κάθε κράτος μέλος να ορίζει μόνο ένα εθνικό 

φορέα επιβολής της νομοθεσίας (τροπολογίες 5, 6, 66, 67 και 68) και τα κράτη μέλη, 

και όχι οι μεταφορείς, να οργανώσουν έναν ανεξάρτητο μηχανισμό διεκπεραίωσης των 

παραπόνων (τροπολογία 65). Εντούτοις, για τους λόγους της ευελιξίας που 

αναφέρθηκαν πιο πάνω, το Συμβούλιο δεν θεωρεί σκόπιμο να περιορίσει τα περιθώρια 

κινήσεων των κρατών μελών με τέτοιο τρόπο. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο πρότεινε οι 

εθνικοί φορείς επιβολής της νομοθεσίας να είναι ανεξάρτητοι από κάθε εμπορικό

συμφέρον (τροπολογία 66). Η θέση σε πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου διευκρινίζει 

ότι οι φορείς αυτοί πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τους μεταφορείς, τους 

ταξιδιωτικούς πράκτορες και τους φορείς εκμετάλλευσης. 

v) Ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού

Η Επιτροπή είχε προτείνει ο κανονισμός στο σύνολό του να τεθεί σε ισχύ δύο έτη μετά 

από τη δημοσίευση, ενώ ορισμένες διατάξεις να ισχύσουν ήδη ένα έτος μετά από τη 

δημοσίευσή του.

Η θέση σε πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου ορίζει ότι ο κανονισμός στο σύνολό του 

θα τεθεί σε ισχύ τρία έτη μετά από τη δημοσίευσή του.
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3. Άλλα θέματα πολιτικής

Το Συμβούλιο αποφασίζει να απλουστεύσει τον τίτλο του κανονισμού.

Το Συμβούλιο αποφασίζει να διευκρινίσει τις διατάξεις για την υπεργολαβία ορισμένων 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τον κανονισμό, προσθέτοντας ένα γενικό άρθρο 
σχετικά με την ανάθεση εκτέλεσης υποχρεώσεων σε τρίτους.

Το Συμβούλιο αποφασίζει να διαγράψει την απαίτηση για τους μεταφορείς να τηρούν 
ξεχωριστούς λογαριασμούς για το κόστος της παροχής συνδρομής σε άτομα με 
αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα προκειμένου να αποφευχθούν περιττές 
διοικητικές επιβαρύνσεις, ιδίως για τους μικρότερους μεταφορείς. Στο ίδιο πνεύμα, το 
Συμβούλιο αποφασίζει να περιορίσει την υποχρέωση καθορισμού προτύπων ποιότητας 
για συνδρομή αυτού του είδους στους μεγαλύτερους μεταφορείς και φορείς 
εκμετάλλευσης και να περιορίσει τις απαιτήσεις για παροχή σχετικών με τις αναπηρίες 
οδηγιών και κατάρτισης στις κατηγορίες του προσωπικού που πράγματι τη χρειάζονται.

4. Άλλες τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Υπάρχουν και άλλες τροπολογίες, οι οποίες δεν περιελήφθησαν στην θέση σε πρώτη ανάγνωση του 
Συμβουλίου:

– συνυπολογισμός των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα κατά 
τον σχεδιασμό ή την ανακαίνιση λιμένων, τερματικών σταθμών και επιβατηγών πλοίων σε 
κάθε περίπτωση και όχι «όποτε χρειάζεται» (τροπολογία 2)·

– οι διατάξεις που διέπουν την επιβίβαση των ατόμων με αναπηρία και με μειωμένη 
κινητικότητα χωρίς να θίγονται οι γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται για την επιβίβαση 
επιβατών (τροπολογία 3)·

– η πρόσκληση προς την Επιτροπή να προτείνει σαφείς κανόνες για τα δικαιώματα των 
επιβατών στα σημεία μετεπιβίβασης επιβατών μεταξύ ξηράς και θαλάσσης ή στις εσωτερικές 
πλωτές μεταφορές (τροπολογία 7)·

– μια οριζόντια νομοθετική προσέγγιση που θα καλύπτει όλα τα μέσα μεταφοράς σε περίπτωση 
που υπάρξει στο μέλλον ευρωπαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τα δικαιώματα των 
επιβατών (τροπολογία 8)·
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– η προσθήκη της ψυχοκοινωνικής ανικανότητας στον ορισμό του «ατόμου με αναπηρία» ή του 
«ατόμου με μειωμένη κινητικότητα» (τροπολογία 11)·

– αλλαγές στους ορισμούς «σύμβαση μεταφοράς» (τροπολογία 14) και «πωλητής εισιτηρίων» 

(τροπολογία 15)·

– οι προτεινόμενοι ορισμοί για την «προσβάσιμη μορφή» (τροπολογία 18), τον «επιβάτη» 

(τροπολογία 19), την «άφιξη» (τροπολογία 20), την «αναχώρηση» (τροπολογία 21), την «τιμή 

του εισιτηρίου» (τροπολογία 22) και την «ανωτέρα βία» (τροπολογία 23)·

– οι κανόνες πρόσβασης για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα, 

οι οποίοι θα πρέπει να καθοριστούν υπό την εποπτεία των εθνικών φορέων ελέγχου της 

εφαρμογής και το γεγονός ότι οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα άτομα που τα 

συνοδεύουν και τη δυνατότητα πρόσβασης στον εξοπλισμό βοήθειας (τροπολογία 31)·

– η γραπτή επιβεβαίωση που θα πρέπει να δίνεται για την παροχή συνδρομής σε άτομα με 

αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα (τροπολογία 34)·

– συνδρομή προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες του ατόμου με αναπηρία ή με μειωμένη 

κινητικότητα (τροπολογία 37)·

– η ευθύνη του διαχειριστή του λιμένα να διασφαλίζει ότι ο λιμένας είναι προσιτός σε άτομα με 

αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα (τροπολογία 37)·

– η δυνατότητα συμφωνίας για παροχή συνδρομής με μικρότερη περίοδο κοινοποίησης μεταξύ 

του παρέχοντος τη συνδρομή και του επιβάτη (τροπολογία 38)·

– η ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι ο επιβάτης λαμβάνει επιβεβαίωση της κοινοποίησης των 

αναγκών του για συνδρομή (τροπολογία 39)·
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– η υποχρέωση του μεταφορέα να παρέχει εξοπλισμό αντικατάστασης, που θα ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες του ενδιαφερόμενου επιβάτη, σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού 

κινητικότητας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (τροπολογία 50)·

– σε περίπτωση καθυστέρησης, θα πρέπει να επιστρέφεται στον επιβάτη μόνο η τιμή του 

εισιτηρίου αν αποφασίσει να μην ταξιδέψει με τον μεταφορέα (τροπολογία 54)·

– οιαδήποτε αποζημίωση χορηγούμενη δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η οποία μπορεί 

να αφαιρείται από οιαδήποτε παρεχόμενη συμπληρωματική αποζημίωση (τροπολογία 61)·

– οι κυρώσεις που ισχύουν σε περίπτωση παραβάσεων του κανονισμού, οι οποίες θα 

μπορούσαν να περιλαμβάνουν την καταβολή αποζημίωσης στον ενδιαφερόμενο 

(τροπολογία 70)·

– Οι τροπολογίες 71, 72 και 75 σχετικά με τα παραρτήματα του κανονισμού.

III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κατά τον καθορισμό της θέσης του σε πρώτη ανάγνωση, το Συμβούλιο έλαβε πλήρως υπόψη 

του την πρόταση της Επιτροπής και τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη 

ανάγνωση. Όσον αφορά τις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο παρατηρεί ότι σημαντικός αριθμός τροπολογιών έχει περιληφθεί - κατά το 

πνεύμα, εν μέρει ή πλήρως - στην θέση του σε πρώτη ανάγνωση.

_____________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2010 (09.03)
(OR. fr)

Διοργανικός φάκελος :
2008/0246 (COD)

6979/10

CODEC 163
MAR 14
TRANS 46

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/Α»
της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
προς : την ΕΜΑ / το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Θέμα : Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 
και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της 
νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (πρώτη ανάγνωση) 
(ΝΠ + Δ)
- Έγκριση
α) της θέσης του Συμβουλίου
β) του σκεπτικού του Συμβουλίου

1. Στις 8 Δεκεμβρίου 2008, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συμβούλιο την ως άνω πρόταση1, η 

οποία βασίζεται στο άρθρο 71, παράγραφος 1 της ΣΕΚ.

2. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή γνωμοδότησε στις 16 Ιουλίου 20092.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε πρώτη ανάγνωση, γνωμοδότησε στις 23 Απριλίου 20093.

                                               
1 έγγρ. 11990/08 MAR 109 TRANS 466 CODEC 995.
2 ΕΕ C 317 της 23/12/2009, σ. 89.
3 έγγρ. 8896/09 CODEC 579 MAR 73 TRANS 159.
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4. Κατά τη 2964η σύνοδό του στις 9 Οκτωβρίου 2009, το Συμβούλιο «Μεταφορές, 

Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια» κατέληξε σε πολιτική συμφωνία ως προς τη θέση του 

Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με τον προαναφερόμενο κανονισμό.

5. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο Συμβούλιο:

- να εκδώσει, ως σημείο «Α» της ημερήσιας διάταξης προσεχούς συνόδου του, τη θέση 

του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, ως έχει στο έγγραφο 14849/09+COR 1 και το 

σκεπτικό ως έχει στο έγγραφο14849/09 ADD 1 REV 1,

- να αποφασίσει να καταχωρήσει στα πρακτικά της συνόδου αυτής τη δήλωση που 

περιέχεται στην προσθήκη του ανά χείρας σημειώματος.

_________________



6979/10 ADD 1 REV 1 ΘΚ/γν 1
JUR EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2010 (09.03)
(OR. fr)

Διοργανικός φάκελος :
2008/0246 (COD)

6979/10
ADD 1 REV 1

CODEC 163
MAR 14
TRANS 46

ΑΝΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/Α»
της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
προς : την ΕΜΑ / το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Θέμα : Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 
και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της 
νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (πρώτη ανάγνωση) 
(ΝΠ + Δ)
- Έγκριση
α) της θέσης του Συμβουλίου
β) του σκεπτικού του Συμβουλίου
- Δήλωση

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Ελληνική Δημοκρατία στηρίζει πλήρως και ανεπιφύλακτα τους στόχους της πρότασης 

κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές, ο 

οποίος έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για μια ναυτιλιακή χώρα, όπως η Ελλάδα και, μάλιστα, στο μέτρο 

που ενισχύει και καθιστά περισσότερο αποτελεσματική την προστασία των δικαιωμάτων των 

πολυάριθμων ετησίως διακινουμένων επιβατών.
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Εντούτοις, η Ελληνική Δημοκρατία επιθυμεί να δηλώσει ότι, κατά την άποψή μας, η πρόταση 

κανονισμού θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων των επιβατών, τα οποία προστατεύει καλώς, και των εύλογων συμφερόντων των 

θαλάσσιων μεταφορέων (ιδίως μικρών και μεσαίων), οι οποίοι, σε ορισμένες περιπτώσεις (ανωτέρα 

βία, εξαιρετικές συνθήκες), επιβαρύνονται, άνευ υπαιτιότητός τους, με υπερβολικό κόστος.

Ειδικότερα, η Ελληνική Δημοκρατία θεωρεί, ότι στις εξαιρέσεις του άρθρου 20α, (έγγραφο 

εργασίας 13874/09), και ειδικότερα στην παράγραφο 3 αυτού, πρέπει να συμπεριληφθεί, επίσης, η 

υποχρέωση παροχής καταλύματος (άρθρο 18 παράγραφος 2) και στις περιπτώσεις των εξαιρετικών 

συνθηκών όπως οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, μεταφοράς ασθενών, περιστατικών 

ασφάλειας πλοίου και επιβατών και κάλυψης έκτακτων μεταφορικών αναγκών, οι οποίες είναι 

κρίσιμες για την αποτελεσματική λειτουργία του ελληνικού, λίαν εκτεταμένου ακτοπλοϊκού 

δικτύου.

________________________
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 24.3.2010 
COM(2010)120 τελικό 

2008/0246 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

σχετικά µε τη 

θέση του Συµβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση του κανονισµού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα δικαιώµατα επιβατών 
που ταξιδεύουν θαλασσίως και µε εσωτερική ναυσιπλοΐα και για την τροποποίηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών αρχών 

που είναι αρµόδιες για την επιβολή της νοµοθεσίας για την προστασία των 
καταναλωτών 
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2008/0246 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ 
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

σύµφωνα µε το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
σχετικά µε τη 

θέση του Συµβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση του κανονισµού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα δικαιώµατα επιβατών 
που ταξιδεύουν θαλασσίως και µε εσωτερική ναυσιπλοΐα και για την τροποποίηση του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών αρχών 

που είναι αρµόδιες για την επιβολή της νοµοθεσίας για την προστασία των 
καταναλωτών 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο 
(έγγραφο COM(2008)816 τελικό – 2008/0246/COD): 

5 ∆εκεµβρίου 2008 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

16 Ιουλίου 2009 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση: 

23 Απριλίου 2009 

Ηµεροµηνία έκδοσης της θέσης του Συµβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση: 

11 Μαρτίου 2010 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η πρόταση που εκδόθηκε από την Επιτροπή στις 4 ∆εκεµβρίου του 2008 έχει στόχο τον 
καθορισµό των δικαιωµάτων των επιβατών που ταξιδεύουν θαλασσίως και µε εσωτερική 
ναυσιπλοΐα, µε σκοπό την αύξηση του ενδιαφέροντος και της εµπιστοσύνης στις επιβατικές 
µεταφορές µε πλοίο. Με τη θέσπιση νέων κανόνων θα αυξηθεί η προστασία των επιβατών 
γενικώς, και των αναπήρων και των προσώπων µειωµένης κινητικότητας ειδικότερα. Επίσης 
θα οριστούν ποιοτικά πρότυπα συγκρίσιµα προς εκείνα που έχουν ήδη καθοριστεί για τον 
αεροπορικό και για το σιδηροδροµικό τοµέα. 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πρότασή της έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς από το Συµβούλιο όσον 
αφορά ορισµένα µέρη της. 

Πρώτον, η θέση του Συµβουλίου έχει σκοπό την εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής της 
πρότασης των πλοίων που µεταφέρουν µέχρι 36 επιβάτες, των πλοίων µε πλήρωµα µέχρι 3 
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ατόµων ή των πλοίων που πραγµατοποιούν ταξίδια σε απόσταση µέχρι 500 µέτρων. 
Επιπλέον, θεσπίζεται επιπρόσθετη προσωρινή εξαίρεση – δύο έτη µετά την εφαρµογή – για 
πλοία µικτής χωρητικότητας µικρότερης των 300 τόνων σε εσωτερικές µεταφορές, υπό τον 
όρο ότι η εθνική νοµοθεσία προβλέπει επαρκή προστασία των δικαιωµάτων των επιβατών. 
Πρέπει να καλύπτονται µόνο κρουαζιέρες που υπερβαίνουν δύο διανυκτερεύσεις επί του 
πλοίου. Όλα αυτά τα στοιχεία αντιπροσωπεύουν σηµαντικό περιορισµό του πεδίου 
εφαρµογής. 

∆εύτερον, ορισµένοι από τους όρους για την παροχή βοήθειας που επιβάλλονται µε τη θέση 
του Συµβουλίου έχουν ως αποτελέσµατα τη µείωση, σε κάποιο βαθµό, των δικαιωµάτων των 
ατόµων µειωµένης κινητικότητας (ΑΜΚ) και την επιβολή σε αυτούς ορισµένων ειδικών 
απαιτήσεων. Επιπλέον, όταν αναφέρεται στην υποχρέωση παροχής δωρεάν διαµονής σε 
αναγκαστικά µη επιβιβαζόµενους επιβάτες σε περίπτωση µαταιώσεων και καθυστερηµένων 
αναχωρήσεων, ο συµβιβασµός του Συµβουλίου εισάγει νέα διάκριση µεταξύ των καιρικών 
συνθηκών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του πλοίου (οι οποίες κατατείνουν 
στην εξαίρεση από την υποχρέωση παροχής της βοηθείας αυτής) και των εξαιρετικών 
περιστάσεων (οι οποίες, αντιθέτως, δεν αποκλείουν την υποχρέωση παροχής πλήρους 
βοήθειας). Άλλες µορφές βοήθειας (π.χ. πρόχειρα γεύµατα, γεύµατα και αναψυκτικά) πρέπει 
να παραµείνουν, χωρίς όρους, υποχρεωτικές για τους µεταφορείς υπό όλες τις περιστάσεις – 
ακόµη και στην περίπτωση των προαναφερόµενων καιρικών συνθηκών ή εξαιρετικών 
περιστάσεων – εκτός αν ο επιβάτης ενηµερωθεί για την κατάσταση κατά την αγορά του 
εισιτηρίου. Ταυτοχρόνως, η θέση του Συµβουλίου περιλαµβάνει νέο µέγιστο ποσό 120 ευρώ 
ανά επιβάτη εάν πρέπει να παρασχεθεί διαµονή σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης 
ταξιδιού. 

Τέλος, η Επιτροπή επισηµαίνει την απόφαση του Συµβουλίου όσον αφορά την εφαρµογή του 
κανονισµού τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος του. 

4. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

4.1. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την 
Επιτροπή και περιλήφθηκαν πλήρως ή µερικώς στη θέση του Συµβουλίου  

– η εισαγωγή διάταξης για την ασφάλεια των ΑΜΚ που ταξιδεύουν σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 8 το οποίο αφορά παρεκκλίσεις και ειδικούς όρους 
(τροπολογία αριθ. 29 δεύτερο µέρος)· 

– τροπολογία αριθ. 30, που αναφέρεται στους όρους για την επιβολή προσώπων 
συνοδείας των ΑΚΜ· 

– τροπολογίες αριθ. 4, 32, 33, 46, 52, 63, 64, µε στόχους την απλουστευµένη 
διατύπωση της πρότασης και τη βελτίωση των δικαιωµάτων πληροφόρησης για 
τους επιβάτες· 

– τροπολογία αριθ. 36, µε την οποία καταργείται η υποχρέωση των µεταφορέων να 
τηρούν χωριστούς λογαριασµούς για δραστηριότητες σχετιζόµενες µε βοήθεια 
παρεχόµενη σε ΑΜΚ· 

– η εισαγωγή διευκρίνισης σχετικά µε την παροχή βοήθειας σε άτοµα µειωµένης 
κινητικότητας (τροπολογία αριθ. 53 πρώτο µέρος)· 
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– η τροπολογία αριθ. 57, σχετικά µε το άρθρο που αφορά την αποζηµίωση. 

4.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την 
Επιτροπή αλλά δεν περιλήφθηκαν στη θέση του Συµβουλίου 

– διευκρίνιση αιτιολογικών σκέψεων (τροπολογίες αριθ. 2, 5, 6)· 

– η εισαγωγή νέας αιτιολογικής σκέψης, µε την οποία διευκρινίζεται η σχέση 
µεταξύ της προκείµενης πρότασης κανονισµού µε άλλη διεθνή, κοινοτική ή 
εθνική νοµοθεσία που αφορά τα ΑΜΚ (τροπολογία αριθ. 3)· 

– το αίτηµα να προταθούν από την Επιτροπή κανόνες για τα δικαιώµατα επιβατών 
σε σηµεία µετεπιβίβασης επιβατών µεταξύ χερσαίων και υδάτινων µεταφορών 
(τροπολογία αριθ. 7)· 

– νέα αιτιολογική σκέψη µε την οποία προτείνεται οριζόντια νοµοθετική 
προσέγγιση για όλους τους τρόπους µεταφοράς στο µέλλον (τροπολογία αριθ. 8)· 

– γλωσσική διευκρίνιση του άρθρου σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής (τροπολογία 
αριθ. 9)· 

– η εισαγωγή εξαίρεσης των αστικών και περιαστικών µεταφορών από το πεδίο 
εφαρµογής, εφόσον διασφαλίζονται οι σκοποί του κανονισµού και συγκρίσιµο 
επίπεδο δικαιωµάτων των επιβατών (τροπολογία αριθ. 10)· 

– διευκρίνιση του ορισµού της σύµβασης µεταφοράς (τροπολογία αριθ. 14), η 
ένταξη του «πωλητή» στον ορισµό του ταξιδιωτικού πράκτορα (τροπολογία αριθ. 
16), και νέοι ορισµοί για τις «προσιτές µορφές», τον «επιβάτη» και την «τιµή 
εισιτηρίου» (τροπολογίες αριθ. 18, 19, 22)· 

– βελτιωµένες πληροφορίες πρόσβασης και παροχή βοήθειας σε ΑΜΚ 
(τροπολογίες αριθ. 31, 34 και 35)· 

– η διευκρίνιση των όρων υπό τους οποίους παρέχεται βοήθεια σε ΑΜΚ, και 
βελτίωση των δικαιωµάτων πληροφόρησης (τροπολογία αριθ. 38 µέρη ένα και 
τρία, αριθ. 39, και αριθ. 41 πρώτο µέρος)· 

– εξειδίκευση των όρων υπό τους οποίους παρέχεται βοήθεια σε ΑΜΚ που 
ταξιδεύουν σε κρουαζιέρες (τροπολογία αριθ. 42)· 

– διευκρινίσεις σχετικά µε τα χρονικά περιθώρια για τη διαβίβαση πληροφοριών σε 
τρίτο πρόσωπο (τροπολογία αριθ. 45)· 

– αποζηµίωση για αναπηρικά αµαξίδια και εξοπλισµό µετακίνησης (τροπολογίες 
αριθ. 49 και 50)· 

– η βελτίωση των υποχρεώσεων του µεταφορέα για την παροχή πληροφοριών σε 
περίπτωση διακοπής του ταξιδιού (τροπολογία αριθ. 51)· 

– η επιστροφή της τιµής του εισιτηρίου σε περίπτωση καθυστέρησης ή µαταίωσης 
(τροπολογίες αριθ. 54 και 56)· 
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– η αποζηµίωση για επιβάτες κρουαζιεροπλοίων (τροπολογία αριθ. 58)· 

– η εισαγωγή της έννοιας της ανωτέρας βίας (τροπολογία αριθ. 60)· 

– η µείωση της αποζηµίωσης σε περιπτώσεις κατά τις οποίες παρέχεται πρόσθετη 
αποζηµίωση µε βάση άλλη ισχύουσα νοµοθεσία (τροπολογία αριθ. 61)· 

– ο διορισµός και οι αρµοδιότητες των εθνικών φορέων επιβολής (τροπολογίες 
αριθ. 62, 65, 66, 67 και 68)· 

– το περιεχόµενο της έκθεσης ελέγχου εφαρµογής (τροπολογία αριθ. 69)· 

– οι τύποι κυρώσεων (τροπολογία αριθ. 70)· 

– η ενίσχυση των δικαιωµάτων των ΑΜΚ (τροπολογίες αριθ. 71 και 72). 

4. 3. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απορρίφθηκαν από την 
Επιτροπή αλλά περιλήφθηκαν στη θέση του Συµβουλίου 

– η απαλοιφή του ορισµού του επιβάτη επιβατικού οχηµαταγωγού πλοίου (ro-ro) 
(τροπολογία αριθ. 17)· 

– η προσθήκη νέων στοιχείων προς συνεκτίµηση κατά την άρνηση ταξιδιού σε 
ΑΜΚ (τροπολογία αριθ. 27)· 

– ο περιορισµός της δυνατότητας ΑΜΚ να χρησιµοποιήσει άλλο ζώο συνοδείας 
εκτός από σκύλο (τροπολογίες αριθ. 43, 73, 74 και 75)· 

– ο περιορισµός των υποσυµβαλλόµενων µερών που θα µπορούσε να διαβιβάσουν 
ειδοποίηση για ΑΜΚ σε περίπτωση ανάγκης παροχής βοήθειας (τροπολογία αριθ. 
44)· 

– ο περιορισµός του κόστους της βοήθειας σε επιβάτες (τροπολογία αριθ. 53 
δεύτερο µέρος). 

4.4. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που απορρίφθηκαν από την 
Επιτροπή και δεν περιλήφθηκαν στη θέση του Συµβουλίου 

– τροπολογίες αριθ. 1, 11, 25, 26, 28 και 29 πρώτο µέρος, που αφορούν το 
δικαίωµα των ΑΜΚ να ταξιδεύουν· 

– η τροποποίηση του ορισµού του πωλητή εισιτηρίων (τροπολογία αριθ. 15) και η 
εισαγωγή νέων ορισµών για την άφιξη, την αναχώρηση και την ανωτέρα βία 
(τροπολογίες αριθ. 20, 21 και 23)· 

– νέες αρµοδιότητες για φορείς διοίκησης λιµένων κατά την παροχή βοήθειας σε 
ΑΜΚ (τροπολογία αριθ. 37)· 

– περιορισµός των όρων υπό τους οποίους παρέχεται βοήθεια (τροπολογία αριθ. 38 
δεύτερο µέρος, αριθ.41)· 

– περιορισµός του πλήθους µελών προσωπικού που πρέπει να καταρτίζονται για 
την παροχή βοήθειας σε ΑΜΚ (τροπολογία αριθ. 48)· 
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– οι όροι καταβολής της επιστροφής σε περίπτωση καθυστέρησης ή µαταίωσης, και 
η εισαγωγή νέας παρέκκλισης όσον αφορά την αποζηµίωση (τροπολογία αριθ. 55, 
59). 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία της όσον αφορά τις πολύ ουσιώδεις 
τροποποιήσεις που εισήχθησαν από το Συµβούλιο στην αρχική πρόταση της Επιτροπής και σε 
ορισµένες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο βαθµό που οι τροποποιήσεις 
αυτές µειώνουν το πεδίο εφαρµογής του σχεδίου κανονισµού και, κατά συνέπεια, το επίπεδο 
προστασίας των επιβατών στην ΕΕ. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη τη θέση που υιοθέτησε το 
Συµβούλιο οµοφώνως, και θεωρεί ότι το επίπεδο επιδιώξεων πρέπει να ανέλθει και πάλι κατά 
τρόπο εποικοδοµητικό, στο πλαίσιο περαιτέρω διοργανικής συζήτησης, ενόψει της τελικής 
έκδοσης του κανονισµού. 
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