
EL    EL 

EL 



EL 1   EL 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 11.4.2011 
COM(2011) 174 τελικό 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού 261/2084 για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς 
σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης πτήσης 

{SEC(2011) 428 τελικό} 



EN 2   EN 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού 261/2084 για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς 
σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης πτήσης 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ελευθερία εγκατάστασης, ένα από τα σηµαντικότερα ατοµικά δικαιώµατα των πολιτών της 
ΕΕ και βασική πτυχή της εσωτερικής αγοράς, είναι ζωτική για την ανταγωνιστικότητα και 
την ολοκλήρωση της οικονοµίας της ΕΕ. Η µετακίνηση είναι αναγκαία προϋπόθεση για την 
άσκηση της ελευθερίας µετακίνησης. Ο κανονισµός (EΚ) 261/20041 (εφεξής «ο 
κανονισµός») άρχισε να εφαρµόζεται στις 17 Φεβρουαρίου 2005. Ο κανονισµός καθόρισε 
ένα ελάχιστο επίπεδο προτύπων ποιότητας για την προστασία των επιβατών, προσθέτοντας 
µια σηµαντική συνιστώσα που αφορά τον πολίτη στην ελευθέρωση της αγοράς 
αεροµεταφορών. 

Το καινοτόµο στοιχείο ορισµένων διατάξεων του κανονισµού έχει δηµιουργήσει 
διαφορετικές ερµηνείες και άρα ποικίλη εφαρµογή από πλευράς των αεροµεταφορέων και 
των εθνικών φορέων επιβολής (ΕΦΕ), µε αποτέλεσµα να έχει καταστεί δύσκολη για επιβάτες 
και ενδιαφερόµενους παράγοντες η κατανόηση του πεδίου εφαρµογής και των ορίων των 
καθορισµένων δικαιωµάτων. Το 2007 η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση2 στην οποία εντόπιζε 
τα κύρια κενά που αφορούν την εφαρµογή του κανονισµού συνοδευόµενα από σειρά 
διορθωτικών µέτρων. Η Επιτροπή έχει δεσµευθεί έναντι των ενδιαφεροµένων και των 
θεσµικών οργάνων της ΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειες για βελτίωση της εφαρµογής, ώστε 
να εξασφαλισθεί εναρµονισµένη ερµηνεία και επιβολή του κανονισµού, και να υποβάλλει 
τακτικά σχετική έκθεση. 

Με βάση την εν λόγω δέσµευση, µετά από 6 χρόνια εφαρµογής, η Επιτροπή πραγµατοποιεί 
και πάλι αξιολόγηση της εφαρµογής του κανονισµού. Η παρούσα έκθεση εντάσσεται στις 
εργασίες της Επιτροπής για την άρση των εµποδίων στην αποτελεσµατική άσκηση των 
δικαιωµάτων των πολιτών µε βάση το δίκαιο της ΕΕ, όπως εξαγγέλθηκε στην Έκθεση 2010 
για την ιθαγένεια της ΕΕ «Άρση των εµποδίων στα δικαιώµατα των πολιτών της ΕΕ»3. Στην 
εν λόγω έκθεση η Επιτροπή ανήγγειλε την πρόθεσή της να διασφαλίσει κατάλληλη επιβολή 
των δικαιωµάτων των επιβατών των αεροπορικών µεταφορών, ιδίως σε περίπτωση µεγάλης 
καθυστέρησης και µαταίωσης πτήσης. 

Το αντικείµενο εποµένως της παρούσας έκθεσης έχει τρεις πτυχές: να καταγραφούν οι 
εξελίξεις από την έκδοση του κανονισµού, οι οποίες ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην 
εφαρµογή του· να εξετασθούν τα µέτρα που έχουν ληφθεί από το 2007, λαµβανοµένων 
υπόψη των βελτιώσεων που έχουν επέλθει στην εφαρµογή του, και τα εναποµένοντα εµπόδια· 
να προσδιορισθούν περαιτέρω µέτρα για να εξασφαλισθεί βραχυπρόθεσµα η περαιτέρω 

                                                 
1 ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 1 
2 COM 168 (2007) 
3 COM 603 (2010) 
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βελτίωση της εφαρµογής του εντός του ισχύοντος νοµικού πλαισίου που προβλέπεται από τον 
κανονισµό και να αξιολογηθούν οι δυνατές αλλαγές που µπορούν να βοηθήσουν στην 
καλύτερη επίτευξη των πολιτικών του στόχων. 

2. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 

2.1. Μεταβολές στην αγορά 

Τα τελευταία χρόνια η ολοκλήρωση της ελευθέρωσης της αγοράς αεροµεταφορών, η έκρηξη 
δηµιουργίας νέων εταιρειών και επιχειρηµατικών ιδεών, καθώς και η επέκταση νέων 
γραµµών συνέβαλαν στη δηµιουργία νέων ευκαιριών µετακίνησης για τους επιβάτες. Ο 
αριθµός επιβατών έχει αυξηθεί από το 2000 κατά περίπου 35%. Οι αεροπορικές µεταφορές 
δεν θεωρούνται πλέον πολυτέλεια, αλλά έχουν καταστεί απαραίτητες για τις ανάγκες των 
επιχειρήσεων και αυτονόητο δικαίωµα για τους Ευρωπαίους πολίτες. 

Ωστόσο, µε την ανάπτυξη αυτή η εικόνα της εκλαµβανόµενης ποιότητας των αεροµεταφορών 
επηρεάστηκε αρνητικά από ορισµένη άποψη. Αυτή η υποβάθµιση οφείλεται σε πολλούς 
λόγους, µεταξύ των οποίων: αναπόφευκτες καθυστερήσεις λόγω της συµφόρησης του 
εναερίου χώρου, συνωστισµένοι αερολιµένες και ανεπαρκής σχεδιασµός έκτακτης ανάγκης 
σε περίπτωση σοβαρών δυσµενών καιρικών συνθηκών· αυστηρότερα µέτρα ασφάλειας από 
έκνοµες ενέργειες· µεγαλύτεροι αερολιµένες µε µεγαλύτερες αποστάσεις που συνεπάγονται 
ότι οι επιβάτες διατρέχουν κίνδυνο απώλειας στην παραλαβή των αποσκευών και απώλειας 
πτήσης· και ορισµένες εµπορικές πρακτικές των αεροµεταφορέων, οι οποίες επηρεάζουν ίσως 
δυσµενώς τους επιβάτες – το πιο αδύναµο συµβαλλόµενο µέρος της σύµβασης µεταφοράς – 
(η αποκαλούµενη «µη εµφανής πολιτική» ή πρακτικές που αφορούν τον εσφαλµένο χειρισµό 
αποσκευών, που δείχνουν κενά και ελλείψεις στην εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας). Τα 
προβλήµατα αυτά αποδεικνύονται ίσως σε ορισµένες περιπτώσεις εξίσου δαπανηρά για τους 
επιβάτες µε τη µαταίωση ή τη µεγάλη καθυστέρηση πτήσης. Καθώς αυτές οι εµπορικές 
πρακτικές άρχισαν να χρησιµοποιούνται µετά την έκδοση του κανονισµού, χρειάζεται 
µεγαλύτερος προβληµατισµός για να αντιµετωπισθούν ορισµένα από αυτά τα θέµατα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Εξελίχθηκαν επίσης τα µέσα και ο σκοπός µετακίνησης, λόγω της εξέλιξης της κοινωνίας µας 
προς την εντατικότερη εκµετάλλευση του χρόνου και τη µεγαλύτερη σηµασία των ταξιδίων 
και των διακοπών. Σε περίπτωση διακοπής του ταξιδίου, τα προβλήµατα για τους επιβάτες 
ενδέχεται να είναι µεγαλύτερα σε σύγκριση µε το παρελθόν. Έτσι, ο κύριος στόχος του 
κανονισµού – βελτίωση της κατάστασης των επιβατών σε περίπτωση διακοπής του ταξιδίου 
τους – ισχύει όσο ποτέ άλλοτε. 

2.2. Αλλαγές στη νοµοθεσία της ΕΕ για τα δικαιώµατα των επιβατών 

Ο κανονισµός για τα δικαιώµατα των επιβατών των σιδηροδροµικών µεταφορών άρχισε να 
ισχύει τον ∆εκέµβριο του 20094. Το 2010 το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
εξέδωσαν κανονισµό για τα δικαιώµατα των επιβατών στις θαλάσσιες και τις εσωτερικές 
πλωτές µεταφορές5 και το 2011 κανονισµό για τα δικαιώµατα των επιβατών λεωφορείων και 
πούλµαν6. 

                                                 
4 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 1 
5 ΕΕ L 315 της 3.12.2007, σ. 14 
6 ΕΕ L 334 της 17.12.2010, σ. 1 
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Λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών κάθε τρόπου µεταφοράς και της αγοράς τους, 
τόσο για τους κλάδους (διαφορές στο µέγεθος των εταιρειών, τα έσοδα ή των αριθµό 
γραµµών) όσο και για τους επιβάτες (διαφορές στην απόσταση και τους όρους ταξιδίου), το 
ακριβές περιεχόµενο αυτών των δικαιωµάτων ποικίλλει, αλλά είναι παρεµφερείς οι τύποι των 
δικαιωµάτων που εγγυώνται οι τρεις υπάρχοντες κανονισµοί για τις αεροπορικές, 
σιδηροδροµικές, θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές µεταφορές και τις µεταφορές µε 
λεωφορεία και πούλµαν· και συγκεκριµένα το δικαίωµα πληροφόρησης, επιστροφής του 
αντιτίµου του εισιτηρίου, αλλαγής δροµολογίου, παροχής βοήθειας κατά την αναµονή 
ταξιδίου και αποζηµίωσης υπό ορισµένους όρους. 

2.3. Αλλαγές στη διεθνή διάσταση 

Η ΕΕ δεν είναι πλέον η µόνη στη διεθνή σκηνή που έχει θεσπίσει κανόνες για τα ελάχιστα 
πρότυπα στα δικαιώµατα των επιβατών. Οι αρµόδιες αρχές στις µεγαλύτερες αγορές 
αεροπορικών µεταφορών αναβαθµίζουν επίσης συνεχώς τα δικαιώµατα των επιβατών των 
αεροπορικών µεταφορών. Οι Ηνωµένες Πολιτείες, ο Καναδάς και άλλες τρίτες χώρες 
βελτιώνουν συνεχώς τη νοµοθεσία τους για τα δικαιώµατα των επιβατών, ενώ ορισµένες 
ευρωπαϊκές και βορειοαφρικανικές χώρες θα εφαρµόσουν τον κανονισµό στο πλαίσιο των 
διµερών ή πολυµερών τους συµφωνιών µε την ΕΕ. Ωστόσο, η ΕΕ είναι µέχρι στιγµής το 
µόνον µέρος του κόσµου όπου έχουν θεσπισθεί πλέον ελάχιστα δικαιώµατα των επιβατών σε 
όλους τους τρόπους µεταφοράς. 

2.4. Νοµολογία 

Η νοµολογία είχε αποφασιστικό αντίκτυπο στην ερµηνεία του κανονισµού. Στην απόφαση 
για την IATA7, το ∆ικαστήριο επιβεβαίωσε την πλήρη συµµόρφωση προς τη σύµβαση του 
Σικάγου και την αλληλοσυµπλήρωση των δύο νοµοθετηµάτων. Στην υπόθεση C-549/07 
Wallentin-Herrman8

, το ∆ικαστήριο διευκρίνισε πότε η περίπτωση τεχνικού προβλήµατος 
σε αεροσκάφος δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως «έκτακτη περίσταση». Κρίνεται εφικτή η 
περαιτέρω σύγκλιση σχετικά µε το τι πρέπει να θεωρείται ως ανωτέρα βία στις 
αεροµεταφορές, µε βάση την ερµηνεία του ∆ικαστηρίου και τα διδάγµατα της πείρας. Στην 
υπόθεση Sturgeon9 για τις µεγάλες καθυστερήσεις, το ∆ικαστήριο αποφάνθηκε ότι µεγάλη 
καθυστέρηση τουλάχιστον τριών ωρών κατά την άφιξη µπορεί να οδηγήσει σε δικαίωµα 
αποζηµίωσης του επιβάτη ίσης µε εκείνη σε περίπτωση µαταίωσης πτήσης, διότι οι επιβάτες 
υφίστανται παρεµφερή προβλήµατα. Καθώς οι αποφάσεις του ∆ικαστηρίου εφαρµόζονται 
άµεσα και είναι νοµικά δεσµευτικές από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του σχετικού 
κανονισµού, όλοι οι αεροµεταφορείς είναι νοµικά υποχρεωµένοι να τις τηρούν.  

2.5. Η κρίση λόγω του ηφαιστείου τον Απρίλιο του 2010 

Το κλείσιµο του ευρωπαϊκού εναερίου χώρου εξαιτίας του νέφους τέφρας από ένα ηφαίστειο 
της Ισλανδίας τον Απρίλιο του 2010 ήταν πρωτόγνωρο. Ο κανονισµός παρέµεινε πλήρως σε 
εφαρµογή, το δε κλείσιµο του εναερίου χώρου χαρακτηρίσθηκε αµέσως σε όλη την ΕΕ ως 
έκτακτη περίσταση. 

Μια πρώτη εκτίµηση της εφαρµογής της νοµοθεσίας της ΕΕ για τα δικαιώµατα των επιβατών 
κατά τη διάρκεια της κατάστασης µε την ηφαιστειακή τέφρα έδειξε ότι η συντριπτική 

                                                 
7 C-344/04 της 10.1.2006 
8 C 549/07 της 22.12.2008 
9 Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-402/07 και C-432/07 της 19.11.1009. 
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πλειοψηφία των αεροπορικών εταιρειών, αερολιµένων και άλλων ταξιδιωτικών πρακτόρων 
εργάσθηκε αποτελεσµατικά για να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο στους ταξιδιώτες. ∆εν 
υπάρχει αµφιβολία ότι, χωρίς τον κανονισµό, η χαοτική κατάσταση θα ήταν πολύ 
σοβαρότερη και το κόστος για τους Ευρωπαίους πολίτες και την κοινωνία γενικότερα πολύ 
υψηλότερο. Οι εθνικοί φορείς επιβολής (ΕΦΕ) πρέπει να λάβουν πλέον τα αναγκαία µέτρα 
κατά ελάχιστων αεροµεταφορέων που αρνήθηκαν να συµµορφωθούν προς τον κανονισµό, 
ώστε να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισµού µεταξύ αεροµεταφορέων και η 
δυσφορία των επιβατών για έλλειψη συµµόρφωσης προς τη νοµοθεσία. 

Παρόλα αυτά, το ηφαίστειο έδειξε κάποια από τα διαρθρωτικά όρια του κανονισµού, τα 
οποία τέθηκαν σε δοκιµασία στη µεγιστοποιηµένη κλίµακα της κρίσης. Η αναλογικότητα 
ορισµένων µέτρων που έχουν ληφθεί, όπως η απεριόριστη ευθύνη σχετικά µε το δικαίωµα 
στην παροχή βοήθειας σε συνθήκες µεγάλων φυσικών καταστροφών, αξίζει ίσως να 
αξιολογηθεί. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή χρειάζεται να εξετάσουν πώς θα εξασφαλισθεί 
ότι, στο µέλλον, θα επιµερίζεται και θα χρηµατοδοτείται ορθά αυτή η ζωτική βοήθεια που 
παρείχε µέρος µόνον του κλάδου στη συγκεκριµένη κρίση µε την ηφαιστειακή τέφρα. Το 
κόστος χρηµατοδότησης είναι υπό εκτίµηση προς το παρόν· αυτό συνεπάγεται όµως ότι ο 
κλάδος θα παρέχει τα αναγκαία στοιχεία, τα οποία δεν είναι ίσως ακόµη διαθέσιµα δεδοµένου 
ότι µεγάλος αριθµός καταγγελιών των επιβατών εκκρεµούν ακόµη ανάλογα µε τον εθνικό 
φορέα επιβολής (ΕΦΕ) ή το αρµόδιο εθνικό δικαστήριο. Χρειάζεται πλήρης αξιολόγηση των 
αξιόπιστων στοιχείων, των ισχυουσών διατάξεων και των πιθανών µελλοντικών µέτρων για 
να εξασφαλισθεί ότι δεν θα επιβληθεί υπέρογκο βάρος στον αεροπορικό κλάδο και 
ταυτόχρονα ότι οι πολίτες δεν θα είναι οι µόνοι που θα επιβαρυνθούν µε το κόστος 
χρηµατοδότησης και τα προβλήµατα των φυσικών καταστροφών.  

Στα µέτρα που αποβλέπουν στη διατήρηση της κινητικότητας των επιβατών σε κατάσταση 
κρίσης, η Επιτροπή θα διερευνήσει πιθανούς τρόπους βελτίωσης της ετοιµότητας όλων των 
ενδιαφερόµενων παραγόντων. Θα µπορούσε να προταθεί η εφαρµογή της προσωρινής άρσης 
των επιχειρησιακών περιορισµών, όπως οι περιορισµοί των νυκτερινών πτήσεων.  

3. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2007 

Η Επιτροπή παρακολουθεί τα δεδοµένα εφαρµογής του κανονισµού, τα οποία αντλεί από 
ορισµένες πηγές, όπως οι πληροφορίες που δηµοσιεύουν οι αεροµεταφορείς και οι ενώσεις 
καταναλωτών ή οι ΕΦΕ και οι σχετικές υπηρεσίες της Επιτροπής όπως το ∆ίκτυο 
Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (ECC-Net)10 και το «τηλεφωνικό κέντρο Europe 
Direct» (EDCC)· ορισµένες µελέτες και έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν για να εξετασθεί η 
εφαρµογή του κανονισµού, ιδίως η έκθεση του 2008 για τους συµβατικούς όρους των 
αεροµεταφορέων και τα προτιµησιακά καθεστώτα τιµολόγησης11, το Ευρωβαρόµετρο του 
2009 για τα δικαιώµατα των επιβατών, ο πίνακας αποτελεσµάτων για τους καταναλωτές του 
2010 και η έκθεση αξιολόγησης του κανονισµού του 201012· η έκβαση της δηµόσιας 
διαβούλευσης για τα δικαιώµατα των επιβατών που έληξε το 2010, κατά τη διάρκεια της 
οποίας αντιµετωπίσθηκαν θέµατα όπως ο εσφαλµένος χειρισµός αποσκευών13 και οι σχέσεις 
µεταξύ δικαιωµάτων των επιβατών και δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από 

                                                 
10 http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm 
11 Του Steer Davies Gleeve http://ec.europa.eu/transport/passengers/studies/passengers_en.htm 
12 Του Steer Davies Gleeve, ίδια ιστοσελίδα. 
13 ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 2. 

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/passengers/studies/passengers_en.htm
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την οδηγία για τα οργανωµένα ταξίδια 
14 σε περίπτωση πτώχευσης µεταφορέα. Οι εργασίες 

αυτές, οι οποίες διατίθενται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, µπορούν να χρησιµεύσουν ως 
συµπληρωµατικές πληροφορίες στην παρούσα έκθεση15. 

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί, ορισµένες ελλείψεις σχετίζονται µε τη 
διατύπωση και το περιεχόµενο του κανονισµού, οι οποίες εποµένως δεν είναι δυνατόν να 
εκλείψουν χωρίς την τροποποίηση των ισχυόντων κανόνων και, για τον λόγο αυτόν, δεν 
αντιµετωπίζονται στην παρούσα έκθεση. Με βάση τα ανωτέρω, για λόγους πληρότητας, οι 
κύριες κριτικές που ασκήθηκαν στο περιεχόµενο του κανονισµού παρατίθενται στη συνέχεια.  

Για τον κλάδο, οι κύριες κριτικές συνδέονται µε το γεγονός ότι ο κανονισµός είναι 
πολύπλοκος· ότι δεν υφίσταται περιορισµός στην ευθύνη παροχής βοήθειας σε περίπτωση 
έκτακτης περίστασης που υπερβαίνει τον έλεγχο του µεταφορέα· ότι είναι δύσκολο να 
εξασφαλισθεί η κάλυψη από το αρµόδιο τρίτο µέρος του κόστους που προκύπτει από την 
εφαρµογή του κανονισµού· ότι δεν εξηγούνται καλά οι έκτακτες περιστάσεις τόσο αυτές που 
είναι εκτός του ελέγχου του µεταφορέα όσο και αυτές υπό τον έλεγχο του µεταφορέα· και ότι 
δεν υπάρχει ενιαία ερµηνεία και επιβολή του κανονισµού.  

Για τους επιβάτες, οι κύριες κριτικές είναι ότι ο κανονισµός δεν είναι δυνατόν να εφαρµοσθεί 
ορθά από τους µεταφορείς (π.χ. το δικαίωµα µεταφοράς του µε την ενωρίτερη δυνατή πτήση, 
υπό συγκρίσιµες συνθήκες µεταφοράς, και παροχής φροντίδας κατά την αναµονή αλλαγής 
δροµολογίου)· οι ΕΦΕ δεν χειρίζονται γρήγορα και αποτελεσµατικά τις καταγγελίες· ότι οι 
αποφάσεις των ΕΦΕ δεν είναι δεσµευτικές και συνεπώς δεν τηρούνται πάντοτε από τους 
αεροµεταφορείς ή δεν αναγνωρίζονται από τα δικαστήρια· και ότι δεν υπάρχει 
παρακολούθηση, µέτρηση και δηµοσίευση πληροφοριών σχετικών µε τις επιδόσεις των 
µεταφορέων, όσον αφορά την εφαρµογή του κανονισµού και το επίπεδο ικανοποίησης των 
καταναλωτών. 

Όσον αφορά την εφαρµογή του κανονισµού, η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της του 2007 
εντόπισε διάφορα πεδία όπου µπορεί να επέλθει βελτίωση και συγκεκριµένα στην έλλειψη: 

– ενιαίας ερµηνείας και επιβολής σε όλη την ΕΕ,  

– σαφών και ευπρόσιτων µέσων χειρισµού των καταγγελιών και  

– κατάλληλης ενηµέρωσης των επιβατών. 

Για την αντιµετώπιση των ελλείψεων αυτών, η Επιτροπή ενθάρρυνε τους ενδιαφερόµενους να 
συµφωνήσουν µε ποιον τρόπο είναι δυνατόν να εφαρµόζεται ικανοποιητικά ο κανονισµός. 
Επιτεύχθηκαν δύο εθελοντικές συµφωνίες, στις οποίες διευκρινίζονται οι υποχρεώσεις που 
αφορούν τον χειρισµό των καταγγελιών, ιδίως υπό έκτακτες περιστάσεις, τόσο για τις εθνικές 
αρχές εφαρµογής όσο και για τις αεροπορικές εταιρείες. Επίσης, οι ΕΦΕ υπό την αιγίδα της 
Επιτροπής συµφώνησαν σε δύο ερµηνευτικά έγγραφα που θα βοηθήσουν στην εναρµόνιση 
της εφαρµογής και της επιβολής του κανονισµού, το ένα το 2007 (έγγραφο ερωταπαντήσεων) 
και το άλλο το 2010 για την κρίση της ηφαιστειακής τέφρας. Η Επιτροπή προήδρευσε σε 
πολλές συσκέψεις των ΕΦΕ κάθε χρόνο, ενθάρρυνε συνεχώς τις άτυπες ανταλλαγές 
πληροφοριών µεταξύ εθνικών αρχών εφαρµογής και διατήρησε ανοικτό και συνεχή διάλογο 

                                                 
14 ΕΕ L 158 της 23.6.1990, σ. 59. 
15 SEC (2011) 428 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, έγγραφο που συνοδεύει την 

παρούσα ανακοίνωση. 
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µε τον κλάδο και όλους τους ενδιαφερόµενους µε πολλές συσκέψεις κάθε χρόνο. Ο διάλογος 
αυτός βοήθησε όλα τα µέρη στην καλύτερη κατανόηση του πλαισίου στο οποίο εντάσσονται 
η εφαρµογή του κανονισµού και οι απαιτήσεις των αρµοδίων εθνικών αρχών. Η Επιτροπή 
προσδίδει µεγάλη σηµασία στον διάλογο µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη και επιδιώκει τη 
συνέχισή του. 

Σύµφωνα µε διάφορες πηγές πληροφοριών, υπάρχουν τρία κύρια συµπεράσµατα που 
µπορούν να συναχθούν προς το παρόν. Πρώτον, είναι ακόµη πολύ µεγάλες οι δυσκολίες 
εφαρµογής που συνδέονται µε την έλλειψη ενιαίας ερµηνείας και συνεχούς επιβολής σε 
εθνικό επίπεδο. ∆εύτερον, οι εντυπωσιακές διαφορές στις διαδικασίες χειρισµού των 
καταγγελιών και τις προθεσµίες απάντησης στους επιβάτες και η µη νοµικά δεσµευτική φύση 
και πεδίο των απόψεων των εθνικών αρχών εφαρµογής προκαλούν τη δυσφορία των 
επιβατών, καθώς και αποδυνάµωση της εφαρµογής του κανονισµού. Τέλος, φαίνεται ότι οι 
επιβάτες δεν γνωρίζουν ακόµη καλά τα δικαιώµατά τους.  

Ενώ ορισµένες ελλείψεις συνδέονται άµεσα µε τον κανονισµό, άλλες οφείλονται στην 
αποσπασµατική νοµοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και την επιβολή της στην 
πράξη, ιδίως όταν πρόκειται για διασυνοριακές µεταφορές. 

3.1. Έλλειψη ενιαίας ερµηνείας 

Λόγω της νεωτεριστικής φύσης της νοµοθεσίας για τα δικαιώµατα των επιβατών και της 
έλλειψης ορισµού ορισµένων όρων που χρησιµοποιούν οι νοµοθέτες, υπήρξαν εξαρχής 
αποκλίνουσες ερµηνείες κάποιων άρθρων. Για τα περισσότερα ερωτήµατα που συζητήθηκαν 
το 2007, η ερµηνεία που έδωσαν οι ΕΦΕ και η Επιτροπή είναι πλέον ευρέως αποδεκτή από 
όλους τους ενδιαφερόµενους. Κάποια άλλα ερωτήµατα, όµως, είτε θεωρούνται πλέον 
παρωχηµένα µετά την ερµηνεία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε έχουν 
προκύψει νέα. Είναι εποµένως αναγκαία η επικαιροποίηση του εγγράφου ερωτοαπαντήσεων. 

Τα εξαιρετικά φυσικά φαινόµενα που συνέβησαν το 2010 – η κρίση µε το ηφαίστειο και οι 
δυσµενείς καιρικές συνθήκες – οδήγησαν στην ανάγκη να τονισθεί ότι, στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες η ευθύνη διακοπής των µεταφορών βαρύνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ακόµη 
και τρίτους (παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας, διαχειριστές αερολιµένων, εταιρείες 
επίγειας εξυπηρέτησης, ταξιδιωτικούς πράκτορες, εθνικές διοικήσεις, κλπ.), οι 
αεροµεταφορείς µπορούν να ζητούν αποζηµίωση από αυτούς. Το άρθρο 13 θεσπίζει µε 
σαφήνεια την επιµερισµένη ευθύνη, βάσει της οποίας ο πραγµατικός αεροµεταφορέας έχει 
την ευθύνη να παρέχει βοήθεια στους επιβάτες, όχι όµως την υποχρέωση να αναλαµβάνει όλο 
το κόστος. Ο κανονισµός εστιάζει στον πραγµατικό αεροµεταφορέα για τις ευθύνες ώστε να 
εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή του προς όφελος των επιβατών, ενώ επιτρέπει τον 
επιµερισµό του κόστους µε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ιδιώτη ή δηµόσιο, που ευθύνεται για τη 
διακοπή της µεταφοράς16.  

Με βάση τις γενικές αρχές που διαµορφώθηκαν από τη νοµολογία, έγιναν σαφείς ορισµένοι 
άλλοι όροι άρθρων οι οποίοι δεν µπορούν πλέον να παρερµηνεύονται, µε την επιφύλαξη 
µελλοντικών απόψεων του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η περίπτωση 
του δικαιώµατος µεταφοράς µε την ενωρίτερη δυνατή πτήση, υπό συγκρίσιµες συνθήκες 
µεταφοράς (άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β)) σε περίπτωση µαταίωσης πτήσης ή άρνησης 
επιβίβασης, και του δικαιώµατος παροχής βοήθειας (άρθρο 6) στα σηµεία ανταπόκρισης. 

                                                 
16 Αιτιολογικές σκέψεις 7 και 8. 



EN 8   EN 

Όπως έχει καταστήσει σαφές το ∆ικαστήριο στη νοµολογία του, είναι αναγκαίο, κατά την 
ερµηνεία διάταξης της νοµοθεσίας της ΕΕ, να εξετάζονται όχι µόνον η διατύπωσή της αλλά 
και το πλαίσιο ισχύος της, οι στόχοι που επιδιώκονται µε τους κανόνες της και οι λόγοι που 
οδήγησαν στη θέσπισή της17. Για τους επιβάτες, το πρώτο και το βασικότερο δικαίωµα είναι 
η διαβεβαίωσή τους ότι θα ταξιδεύσουν υπό συνθήκες συγκρίσιµες µε εκείνες που ορίζουν τα 
εισιτήριά τους, ιδίως σε ό,τι αφορά τον προγραµµατισµό του ταξιδίου τους. Σύµφωνα τόσο µε 
τους πολιτικούς στόχους του κανονισµού να µειωθεί η ταλαιπωρία των επιβατών και να τους 
προσφέρεται η µεταφορά τους µε την ενωρίτερη δυνατή πτήση18 όσο και µε το συλλογισµό 
του ∆ικαστηρίου, οι διατάξεις που προβλέπουν δικαιώµατα επιβατών πρέπει να ερµηνεύονται 
µε ευρύ τρόπο19. 

Βάσει του άρθρου 8, οι επιβάτες έχουν το δικαίωµα να επιλέγουν τη µεταφορά τους µε άλλη 
πτήση «υπό συγκρίσιµες συνθήκες µεταφοράς»· αυτό µπορεί να γίνει µε άλλο τρόπο 
µεταφοράς ή µε άλλον αεροµεταφορέα που εκτελεί ίδιο δροµολόγιο ή πολύ παρεµφερές 
δροµολόγιο, στην ίδια ή σε παρεµφερή κατηγορία ναύλου. Οι αεροµεταφορείς είναι 
υποχρεωµένοι να προσφέρουν την επιλογή αυτή στους επιβάτες τους. Οι «συγκρίσιµες 
συνθήκες µεταφοράς» πρέπει να καθορίζονται µε βάση την ίδια ή παρεµφερή κλάση και όχι 
µε εκείνη του εισιτηρίου που έχει καταβάλει ο επιβάτης, διότι η τιµή µιας θέσης στο 
αεροπλάνο αλλάζει συνεχώς στο πλαίσιο της εµπορικής στρατηγικής της εταιρείας, 
συναρτήσει πολλών άλλων παραγόντων. Αυτό αποδεικνύει το γεγονός ότι στην ίδια πτήση, 
στην ίδια κλάση ναύλου, δύο επιβάτες που κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον ενδέχεται να 
έχουν καταβάλει πολύ διαφορετική τιµή για τις ίδιες θέσεις. 

Οι ίδιες αρχές ισχύουν για την παροχή βοήθειας στα σηµεία ανταπόκρισης ανεξαρτήτως του 
σηµείου του ταξιδίου όπου παρατηρήθηκε η µεγάλη καθυστέρηση ή η πρώτη καθυστέρηση 
που οδήγησε στη µεγάλη καθυστέρηση. Ο κανονισµός πρέπει να ερµηνεύεται σύµφωνα µε το 
πρωτογενές δίκαιο στο σύνολό του, όπου περιλαµβάνεται η αρχή της ισότιµης µεταχείρισης, 
µε βάση την οποία συγκρίσιµες καταστάσεις πρέπει να αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο20. 
Αυτό που είναι ουσιαστικό για να καθορισθούν οι υποχρεώσεις του αεροµεταφορέα είναι η 
µόνη συµβατική σχέση που εξασφαλίζει στους επιβάτες ότι θα φθάσουν στον τελικό 
προορισµός τους την προγραµµατισµένη ώρα. Για τους επιβάτες, το σηµείο ανταπόκρισης 
στα εισιτήριά τους που συνδέει δύο διαφορετικά σκέλη του ταξιδίου τους έχει ως µόνο σκοπό 
να τους βοηθήσει να φθάσουν στον τελικό τους προορισµό. Εν τω µεταξύ, µε βάση τον 
κανονισµό, δεν απαγορεύεται στους αεροµεταφορείς να εκτελούν το δροµολόγιο οι ίδιοι (είτε 
απευθείας είτε µε πτήσεις ανταπόκρισης) ούτε τους απαγορεύεται να χρησιµοποιούν πτήσεις 
άλλων αεροµεταφορέων βάσει συµφωνίας µεταξύ τους. Αυτό αναφέρεται ρητά από τον 
νοµοθέτη στο άρθρο 2 στοιχείο η), το οποίο περιέχει τον ορισµό του τελικού προορισµού και 
περιορίζει την ευθύνη του αεροµεταφορέα διευκρινίζοντας ότι «οι διαθέσιµες εναλλακτικές 
ανταποκρίσεις πτήσεων δεν λαµβάνονται υπόψη εφόσον τηρείται ο προγραµµατισµένος 
χρόνος αφίξεως».  

Ο νοµοθέτης επέλεξε σταθερά την ιδέα του τελικού προορισµού για να προσδιορίσει τόσο 
την ευθύνη του αεροµεταφορέα (η οποία µπορεί να µειωθεί εφόσον τηρηθεί η ώρα άφιξης) 
όσο και τα εύλογα δικαιώµατα των επιβατών (για να µειώνεται τυχόν ταλαιπωρία). Το άρθρο 
6 επιβάλλει στον πραγµατικό αεροµεταφορέα την υποχρέωση να παρέχει βοήθεια όταν 

                                                 
17 σ. 41-42 της απόφασης στην υπόθεση Sturgeon. 
18 Αιτιολογική σκέψη 12 
19 σ. 17 της απόφασης στην υπόθεση Wallentin-Hermann· σ. 45 της απόφασης στην υπόθεση Sturgeon 
20 σ. 95 της απόφασης στην υπόθεση IATA. 
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αναµένει εύλογη καθυστέρηση πέραν των χρόνων που καθορίζονται στο άρθρο και η 
υποχρέωση αυτή καλύπτει επιβάτες που υφίστανται καθυστέρηση σε σηµείο ανταπόκρισης 
προς τον τελικό τους προορισµό. Το άρθρο 13 δηλώνει το δικαίωµα του πραγµατικού 
αεροµεταφορέα (ο οποίος πρέπει να παρέχει τη βοήθεια) να ζητήσει αποζηµίωση από τον 
αεροµεταφορέα που ευθύνεται για την καθυστέρηση, π.χ. τον συµβατικό αεροµεταφορέα ή 
τον αεροµεταφορέα που εκτέλεσε προηγούµενη (καθυστερηµένη) πτήση.  

Παρά το γεγονός ότι το ∆ικαστήριο έχει διαδραµατίσει καίριο ρόλο στην αποσαφήνιση 
ορισµένων από τα πιο αµφισβητούµενα σηµεία, η Επιτροπή γνωρίζει πάντως ότι, λόγω της 
πολυπλοκότητας των ισχυόντων κανόνων, ο αριθµός ερωτηµάτων που χρειάζονται ακόµη την 
ερµηνεία του ∆ικαστηρίου παραµένει µεγάλος.  

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στο σηµείο 2.4, η κρίση µε το ηφαίστειο ανέδειξε πόσο 
σηµαντική είναι η σαφής ερµηνεία. Τα δικαιώµατα των επιβατών των αεροπορικών 
µεταφορών πρέπει να αναλυθούν στο σύνολό τους, καθώς καθίσταται αναγκαίο να 
αξιολογηθούν τα κενά της ισχύουσας νοµοθεσίας – όπως π.χ. τα θέµατα που αφορούν τις 
αποσκευές – ή να αντιµετωπισθούν οι νέες πρακτικές της αγοράς. Συνεπώς, µε βάση την 
πείρα και τις πρόσφατες εξελίξεις, η Επιτροπή κρίνει ότι χρειάζεται αξιολόγηση των 
εφαρµοζόµενων µέτρων και ότι, στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται ορθός συντονισµός µε την 
εκτελούµενη αναθεώρηση της οδηγίας για τα οργανωµένα ταξίδια. 

Η Επιτροπή θα συνεργασθεί µε το δίκτυο των ΕΦΕ για να επιτευχθεί συµφωνία σχετικά µε 
την εναρµονισµένη ερµηνεία και θα δροµολογήσει το 2011 εκτίµηση των επιπτώσεων, 
προκειµένου να αξιολογήσει την αναλογικότητα των εφαρµοζόµενων µέτρων µε βάση την 
πείρα και το κόστος του κανονισµού για τους ενδιαφερόµενους παράγοντες, µε σκοπό το 
2012 να προταθούν και άλλα µέτρα για τα δικαιώµατα των επιβατών των αεροπορικών 
µεταφορών, περιλαµβανοµένων εκείνων νοµοθετικής φύσης.  

3.2. Έλλειψη ενιαίας επιβολής στην ΕΕ 

Η έκθεση του 2010 κατέληγε στο συµπέρασµα ότι τα προβλήµατα που αφορούν την επιβολή 
του κανονισµού σε επίπεδο ΕΕ οφείλονται στο γεγονός ότι, σε πολλά κράτη µέλη, η επιβολή 
δεν είναι αρκετά αποτελεσµατική, αναλογική και αποτρεπτική, ώστε να δηµιουργείται στους 
αεροµεταφορείς οικονοµικό κίνητρο να συµµορφωθούν προς τον κανονισµό. Κατά συνέπεια, 
αυτές οι σε εθνικό επίπεδο διαφορές στην προσέγγιση της επιβολής µπορούν να 
στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό στις αεροπορικές µεταφορές. 

Το 2010 η Επιτροπή ενθάρρυνε αρκετές κοινές ενέργειες των ΕΦΕ έναντι των 
αεροµεταφορέων για να εξασφαλισθεί επιτυχής και εναρµονισµένη διόρθωση κάθε 
παράτυπης πρακτικής. Οι ΕΦΕ άρχισαν να εφαρµόζουν νέα µέτρα, όπως η παρακολούθηση 
τόσο των πληροφοριών που δηµοσιεύουν οι αεροµεταφορείς όσο και των επιστολών των 
επιβατών, ώστε να διορθώνεται κάθε εσφαλµένη, παραπλανητική ή ατελής πληροφορία. Το 
έργο αυτό υποβοηθείται από τις διαρθρωτικές επαφές µε τους αεροµεταφορείς, όταν 
υπάρχουν υπόνοιες µη συµµόρφωσής τους, και µε τη χρήση επίσηµων προειδοποιήσεων για 
να ενθαρρυνθεί η συµµόρφωση. Παρόλο που οι προειδοποιήσεις αυτές και οι κοινές 
ενέργειες των ΕΦΕ έχουν βελτιώσει την επιβολή του κανονισµού σε επίπεδο ΕΕ, χρειάζονται 
περαιτέρω µέτρα για τις εναποµένουσες ελλείψεις: 
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3.2.1. ∆ιαφορές στις εθνικές νοµοθεσίες και διαδικασίες 

Στην έκθεση του 2010 αναλύθηκαν και εξηγήθηκαν οι κύριες αιτίες που καθιστούν την 
επιβολή στα περισσότερα κράτη µέλη υπερβολικά πολύπλοκη, υπερβολικά αργή ή, ανέφικτη 
στην πράξη. Οι αποκλίσεις αυτές στις εθνικές νοµοθεσίες, τα διοικητικά συστήµατα και τις 
δικαστικές διαδικασίες αυξάνουν το κόστος και τη νοµική ανασφάλεια τόσο για τον 
αεροπορικό κλάδο, ο οποίος στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στη διασυνοριακή κυκλοφορία για 
την επιχειρηµατικότητά του, όσο και για τους επιβάτες. Η συνεργασία µε τα κράτη µέλη για 
τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση των εµποδίων στην εθνική νοµοθεσία που παρακωλύουν 
την ορθή εφαρµογή του κανονισµού – καθώς και η κίνηση διαδικασιών παράβασης, εάν 
χρειασθεί, θα βοηθήσει στην επιβολή του κανονισµού σε επίπεδο ΕΕ. 

Ο κανονισµός 261/2004 καλύπτεται από τον κανονισµό EΚ 2006/2004 (κανονισµός για τη 
συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών)21

, ώστε να διερευνώνται οι 
περιπτώσεις διασυνοριακών παραβιάσεων και η επιβολή µέτρων προς το συλλογικό 
συµφέρον των καταναλωτών. Ωστόσο, οι εθνικές αρχές δεν έκαναν χρήση στο παρελθόν των 
δυνατοτήτων αυτών που προβλέπει ο κανονισµός για τη συνεργασία όσον αφορά την 
προστασία των καταναλωτών. Ο κανονισµός 261/2004 προβλέπει τον καθορισµό των ΕΦΕ, 
οι οποίοι πρέπει να εφαρµόζουν τα εθνικά τους καθεστώτα κυρώσεων σε εθνικούς και µη 
αεροµεταφορείς που δραστηριοποιούνται στο έδαφός τους. Αυτό συνέβαλε ίσως στην 
περιορισµένη χρήση του δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών στον 
συγκεκριµένο τοµέα. Πρέπει να διερευνηθούν όλες οι επιλογές που αποβλέπουν στην 
εξασφάλιση καλύτερης επιβολής του κανονισµού 261 σε διασυνοριακό επίπεδο. 

Η Επιτροπή θα συνεργασθεί µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη για να εντοπισθούν και να 
αντιµετωπισθούν εµπόδια στην εθνική νοµοθεσία, τα οποία παρακωλύουν την ορθή 
εφαρµογή και την ενιαία επιβολή του κανονισµού, και θα εξετάσει τη δυνατότητα άρσης τους 
µε την κίνηση διαδικασιών παράβασης εάν χρειασθεί. 

3.2.2. Έλλειψη σαφούς αποστολής και εσωτερικού κανονισµού της οµάδας «δίκτυο ΕΦΕ» 

Το άρθρο 16 του κανονισµού προβλέπει την επιβολή σε εθνικό επίπεδο χωρίς να ορίζει τα 
µέσα για να εξασφαλισθεί η αναγκαία εναρµονισµένη, συνεχής και αποτελεσµατική 
εφαρµογή του κανονισµού σε επίπεδο ΕΕ. Για να καλυφθεί αυτό το κενό η Επιτροπή 
ενθάρρυνε τους ΕΦΕ να εργάζονται ως άτυπη οµάδα (δίκτυο ΕΦΕ), στο πλαίσιο της οποίας 
µπορούν να συµφωνούν σε θέµατα επιβολής. Η εµπειρία αυτή έδειξε τα οφέλη από την 
εξασφάλιση συµφωνίας µεταξύ των ΕΦΕ σχετικά µε την κοινή ερµηνεία του κανονισµού και 
από τη λήψη συντονισµένων µέτρων επιβολής. 

Εκ πείρας τρία είναι τα κύρια εµπόδια που δεν επιτρέπουν σήµερα την πλήρη τήρηση των 
συµφωνιών στο δίκτυο ΕΦΕ: έλλειψη ανάθεσης σαφούς αποστολής που να καθορίζει τα 
καθήκοντα της οµάδας· µη επίσηµα διορισµένα µέλη µε ικανότητα λήψης αποφάσεων για 
λογαριασµό των εθνικών τους διοικητικών αρχών· και έλλειψη εσωτερικού κανονισµού ο 
οποίος να καθορίζει ιδίως τα αποτελέσµατα των αποφάσεών της και τον τρόπο λήψης τους. 
Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την δηµιουργία µηχανισµών µελετηµένων για να εξασφαλισθεί 
ότι όλα τα κράτη µέλη θα σέβονται τις συµφωνίες σχετικά µε την εφαρµογή του νόµου στο 
πλαίσιο του υπάρχοντος δικτύου ΕΦΕ. Αυτό το δίκτυο αρχών επιβολής θα καλύπτει τους 
διαφόρους κανονισµούς για τα δικαιώµατα των επιβατών, µε την προσαρµογή των 

                                                 
21 ΕΕ L 364 της 9.12.2004, σ. 1. 
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διορισµένων µελών στους υπό συζήτηση κανονισµούς και ιδίως τους κανονισµούς 261/2004, 
1107/200622 ή 889/200223.  

Η Επιτροπή θα εκπονήσει εντολή και εσωτερικό κανονισµό εργασίας για το υπάρχον δίκτυο 
ΕΦΕ – που θα καλύπτει τους διαφόρους κανονισµούς για τα δικαιώµατα των επιβατών – µε 
σκοπό να βελτιωθεί ο συντονισµός σε κατάλληλο επίπεδο και να διευκολυνθεί η λήψη κοινών 
και συναφών αποφάσεων για την ερµηνεία και την επιβολή του κανονισµού, καθώς και η 
περαιτέρω αποσαφήνιση των έκτακτων περιστάσεων και το εύλογο και αναλογικό δικαίωµα 
στην παροχή βοήθειας.  

3.2.3. Έλλειψη πληροφόρησης από τους αεροµεταφορείς σχετικά µε τις διαδικασίες που 
εφαρµόζουν για τη συµµόρφωσή τους προς τον κανονισµό 

Για να µπορούν να δραστηριοποιούνται, οι αεροµεταφορείς δεν είναι υποχρεωµένοι, ούτε από 
τη νοµοθεσία της ΕΕ ούτε από την εθνική νοµοθεσία, να διαθέτουν πιστοποιηµένο σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης για τα δικαιώµατα των επιβατών. Αυτό σηµαίνει ότι ένας ΕΦΕ, σύµφωνα 
µε τις πληροφορίες που λαµβάνει έµµεσα, πρέπει να είναι εξαιρετικά προνοητικός και να 
κρίνει πώς ερµηνεύει και πώς εκπληρώνει κάθε αεροµεταφορέας τις υποχρεώσεις του µε 
βάση τον κανονισµό. Η ανυπαρξία υποχρέωσης για την πληροφόρηση των ΕΦΕ εκ των 
προτέρων σχετικά µε τις διατιθέµενες διαδικασίες συµµόρφωσης προς τον κανονισµό 
καθιστά άσκοπα περίπλοκο το καθήκον των ΕΦΕ να προλαµβάνουν τις αθέµιτες πρακτικές. 
Η κατάσταση µπορεί να βελτιωθεί µε καλύτερο συντονισµό σε εθνικό επίπεδο µεταξύ της 
αρχής αδειοδότησης και του ΕΦΕ και µε τη βελτίωση της συνεργασίας µε όλους τους 
ενδιαφερόµενους παράγοντες. Θα συσταθεί οµάδα εµπειρογνωµόνων που θα γνωµοδοτεί 
στην Επιτροπή για όλα τα νοµοθετήµατα που αφορούν τα δικαιώµατα των επιβατών. 

Η Επιτροπή: 

– θα ενθαρρύνει τον καλύτερο συντονισµό σε εθνικό επίπεδο µεταξύ της αρχής που εκδίδει 
τις άδειες λειτουργίας και του αντίστοιχου ΕΦΕ για να βελτιωθούν τα µέτρα επιβολής, 
καθώς και µεταξύ των διαφόρων εθνικών φορέων που έχουν ορισθεί ως ΕΦΕ, για να 
βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών µε τη συµµόρφωση των αεροµεταφορέων· 

– θα οργανώσει τις επαφές της µε όλους τους καίριους ενδιαφερόµενους παράγοντες µέσω 
της σύστασης συµβουλευτικής οµάδας για τα δικαιώµατα των επιβατών, η οποία θα 
εξετάζει την άποψη του κλάδου και των επιβατών σε όλα τα θέµατα που αφορούν τα 
δικαιώµατα των επιβατών. 

3.2.4. Έλλειψη ολοκληρωµένων στοιχείων, υποχρέωσης αναφοράς και «συλλογής» της 
νοµολογίας 

Στην έκθεση του 2010 τονίσθηκε ότι ο καλύτερος συντονισµός σε επίπεδο ΕΕ όλων των 
διατιθέµενων εθνικών και ενωσιακών δεδοµένων µπορεί να βελτιώσει την οµοιόµορφη 
επιβολή. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο της οµάδας για το δίκτυο ΕΦΕ µε τη 
συµφωνία κοινών ορισµών και κατηγοριών δηµοσιοποιούµενων δεδοµένων· σε περίπτωση 
που στην ανταλλαγή πληροφοριών υπάρχουν προσωπικά δεδοµένα, εφαρµόζεται η οδηγία 

                                                 
22 ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 1. 
23 ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 2. 
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95/4624. Σήµερα δεν υπάρχει συλλογή των εθνικών αποφάσεων για την εφαρµογή του 
κανονισµού. Αυτό παρεµποδίζει την εναρµόνιση της ερµηνείας, ακόµη και σε εθνικό επίπεδο. 
Πιο εναρµονισµένη επιβολή του κανονισµού από τους ΕΦΕ και τα εθνικά δικαστήρια µπορεί 
να επιτευχθεί µε τη συγκέντρωση και τη δηµοσίευση των σχετικών αποφάσεων σε επίπεδο 
ΕΕ και κρατών µελών. Τέλος, οι ΕΦΕ δεν δηµοσιεύουν εκθέσεις για τις κυρώσεις και άλλα 
µέτρα που επιβάλλουν για να εξασφαλισθεί η συµµόρφωση των αεροµεταφορέων, όπως 
επίσης σήµερα δεν συντάσσουν έκθεση ούτε οι ΕΦΕ ούτε ο κλάδος για τις συνολικές 
επιδόσεις των αεροµεταφορέων ως προς τη συµµόρφωσή τους προς τον κανονισµό. Η 
δηµοσίευση εκθέσεων για τις κυρώσεις και τις επιδόσεις των αεροµεταφορέων θα παρέχει 
στο κοινό µεγαλύτερη διαφάνεια, θα βοηθήσει εποµένως στην ορθότερη εφαρµογή του 
κανονισµού και θα προωθήσει τη δηµιουργία ισότιµων όρων ανταγωνισµού µεταξύ 
αεροµεταφορέων.  

Η Επιτροπή:  

– θα ενθαρρύνει τους ΕΦΕ να κάνουν αποτελεσµατική χρήση των µέσων ανταλλαγής 
πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων για τις σχετικές εθνικές διοικητικές και 
δικαστικές αποφάσεις, ώστε να επιτευχθεί καλύτερος συντονισµός των βάσεων δεδοµένων 
και περαιτέρω εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού· 

– θα προωθήσει ισότιµους όρους ανταγωνισµού µεταξύ αεροµεταφορέων ανά την Ευρώπη, 
µεταξύ άλλων µε την ενθάρρυνση της δηµοσίευσης των επιβαλλόµενων κυρώσεων ή/και 
των συνολικών επιδόσεων των αεροµεταφορέων ως προς τη συµµόρφωσή τους προς τον 
κανονισµό. 

3.3. Έλλειψη εναρµονισµένων και εύχρηστων διαδικασιών χειρισµού των 
καταγγελιών και των µέσων αποζηµίωσης 

Το άρθρο 16 ορίζει δύο διαφορετικά καθήκοντα για τους ΕΦΕ: την επιβολή του κανονισµού 
µε προσφυγή σε συστήµατα κυρώσεων, σε περίπτωση µη ορθής συµπεριφοράς, και τον 
χειρισµό των ατοµικών καταγγελιών των επιβατών. Ο κανονισµός παρέχει πλήρη ελευθερία 
στα κράτη µέλη να αποφασίζουν τη φύση του αρµόδιου για το δεύτερο καθήκον φορέα, ο 
οποίος µπορεί ταυτόχρονα να είναι ή να µην είναι ο αρµόδιος για την επιβολή φορέας. Ο 
κανονισµός δεν προβλέπει ορισµό για τον χειρισµό καταγγελίας ούτε προσδιορίζει 
συγκεκριµένο αρµόδιο ΕΦΕ για τον χειρισµό των καταγγελιών. Υπάρχουν τρία κατακριτέα 
σηµεία κατά την άποψη των επιβατών: πρώτον, οι ισχύουσες προθεσµίες απάντησης από τους 
αεροµεταφορείς και τους ΕΦΕ στους επιβάτες είναι πολύ µεγάλες· δεύτερον, οι ΕΦΕ 
εκδίδουν µη δεσµευτικές γνώµες, οι οποίες δεν ακολουθούνται αναγκαστικά από τους 
αεροµεταφορείς ούτε αναγνωρίζονται πάντοτε από τα εθνικά δικαστήρια, ιδίως όταν η 
απόφαση εκδίδεται από ΕΦΕ άλλου κράτους µέλους· και τρίτον, οι ΕΦΕ δεν µεσολαβούν 
µεταξύ επιβατών και αεροµεταφορέων. Τα κύρια ανεπίλυτα σηµεία είναι:  

3.3.1. Αποκλίσεις στον ρόλο των ΕΦΕ και έκταση των γνωµών τους  

Από το 2005 έχουν αναπτυχθεί διάφορα µοντέλα χειρισµού των καταγγελιών, τα οποία 
εξηγήθηκαν εκτενώς στην έκθεση του 2010. Οι ρόλοι των ΕΦΕ, η έκταση των γνωµών τους 
και οι προθεσµίες χειρισµού των καταγγελιών διαφέρουν ακόµη πολύ στην ΕΕ. Σύµφωνα µε 
το πνεύµα του κανονισµού, ο χειρισµός των καταγγελιών πρέπει να παρέχει στους επιβάτες 

                                                 
24 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31-50. 
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ουσιαστική απάντηση στα συγκεκριµένα δικαιώµατά τους εντός εύλογης προθεσµίας και όχι 
µόνον πληροφορίες για το βαθµό συµµόρφωσης των αεροµεταφορέων προς το νόµο ή για τις 
δυνατές κυρώσεις. Αρκετοί ΕΦΕ αναγνωρίζουν ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει αύξηση του 
αριθµού καταγγελιών από τους επιβάτες. Αυτό είναι καλό σηµάδι όσον αφορά την 
αυξανόµενη επίγνωση των επιβατών για τα δικαιώµατά τους όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς 
αλλά, από την άλλη πλευρά, µε τις υπάρχουσες δοµές των ΕΦΕ, δεν είναι δυνατός ο ορθός 
χειρισµός του αυξανόµενου όγκου των καταγγελιών µέσα σε εύλογη προθεσµία. Η 
συνεργασία µε τα κράτη µέλη για να εντοπισθούν και να αντιµετωπισθούν οι ελλείψεις των 
διορισµένων εθνικών τους φορέων και των διαδικασιών τους για τον χειρισµό των 
καταγγελιών – µε ταυτόχρονη την αναγκαία ροή πληροφοριών προς τον φορέα επιβολής – θα 
µπορούσε να οδηγήσει σε αποτελεσµατικότερο και πιο εναρµονισµένο χειρισµό των 
καταγγελιών σε επίπεδο ΕΕ. ∆εύτερον, η πρόβλεψη αποτελεσµατικών µέσων ιδιωτικής 
αποζηµίωσης σε επίπεδο εθνικό και ΕΕ, π.χ. η καθιέρωση φορέων διαιτησίας ή 
διαµεσολάβησης, θα µπορούσε να βοηθήσει τους επιβάτες να ζητούν αποζηµίωση µε 
δεσµευτικό, γρήγορο και ανέξοδο τρόπο, θα βοηθήσει στη βελτίωση της εφαρµογής του 
κανονισµού και την ικανοποίηση των επιβατών. 

Η Επιτροπή: 

– θα συνεργασθεί µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη για να εντοπισθούν και να 
αντιµετωπισθούν οι ελλείψεις των εθνικών τους φορέων και των διαδικασιών τους στον 
χειρισµό των καταγγελιών, ώστε να επιτευχθεί αποτελεσµατικότερος, ταχύτερος και 
συνεπέστερος χειρισµός των καταγγελιών σε επίπεδο ΕΕ και ταυτόχρονα να εξασφαλισθεί 
η απαραίτητη ροή πληροφοριών µεταξύ των φορέων χειρισµού των καταγγελιών και των 
φορέων επιβολής· 

– θα εξασφαλίσει ορθό συντονισµό µε τα υπό αναθεώρηση ή µελλοντικά µέτρα της ΕΕ για 
την επιβολή του κανονισµού και την αποζηµίωση, όπως αυτά για τους εναλλακτικούς 
µηχανισµούς επίλυσης των διαφορών ή τη συλλογική αποζηµίωση των καταναλωτών. 

3.3.2. Αρµόδιος ΕΦΕ για τον χειρισµό των καταγγελιών· εύλογες προθεσµίες 

Οι δύο εθελοντικές συµφωνίες για τον χειρισµό των καταγγελιών δεν τηρούνται προς το 
παρόν πλήρως από όλα τα µέρη. Σύµφωνα µε τις εκθέσεις των ευρωπαϊκών κέντρων 
καταναλωτών και των ενώσεων των καταναλωτών, είναι δύσκολο σε ορισµένες αεροπορικές 
εταιρείες να υποβληθεί καταγγελία. Οι προθεσµίες εντός των οποίων ένας επιβάτης µπορεί να 
αναµένει τελική γνώµη από τον ΕΦΕ µπορεί σήµερα να ποικίλλει από τέσσερις έως 18 µήνες, 
εκτός από τον χρόνο που χρειάζεται για να απαντήσει ένας αεροµεταφορέας στην καταγγελία. 
Προς το παρόν, για δύο παρεµφερή περιστατικά σχετιζόµενα µε την ίδια επιστροφή του 
εισιτηρίου από τον ίδιο αεροµεταφορέα – παραδείγµατος χάριν έλλειψη βοήθειας κατά τη 
διάρκεια δύο µεγάλων καθυστερήσεων, η µια κατά την πτήση αναχώρησης και η άλλη κατά 
την πτήση επιστροφής – οι επιβάτες πρέπει να υποβάλουν καταγγελία σε δύο διαφορετικούς 
ΕΦΕ, να υποβληθούν σε δύο διαφορετικές διαδικασίες µε διαφορετικές προθεσµίες, να 
λάβουν δύο διαφορετικά είδη γνωµοδοτήσεων, η µια που ίσως εκφράζει ποσοτικά τα 
συγκεκριµένα δικαιώµατά τους, η άλλη για την κατάσταση συµµόρφωσης προς τον 
κανονισµό. Η περαιτέρω πολιτική δέσµευση των κρατών µελών να τηρούν τις προθεσµίες 
που καθορίζονται στις εθελοντικές συµφωνίες και η µεγαλύτερη συνεργασία θα βελτιώσουν 
την ισχύουσα κατάσταση. 

Οι διαφορές αυτές, οι οποίες επικρατούν ακόµη στην ΕΕ, προκαλούν τη δυσφορία των 
επιβατών εξαιτίας της αναντιστοιχίας µεταξύ των προσδοκιών τους όσον αφορά τον ρόλο των 
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ΕΦΕ και των ενεργειών στις οποίες µπορεί πράγµατι να προβεί ο ΕΦΕ στο πλαίσιο των 
εθνικών του διαδικασιών. Το θέµα της γλώσσας µπορεί να αποτελεί ένα άλλο εµπόδιο. Το 
πρόβληµα αυτό καθίσταται όλο και πιο εµφανές λόγω της διασυνοριακής φύσης των 
αεροµεταφορών και της συµφωνηµένης αρχής «βάσει του περιστατικού» για την 
αρµοδιότητα του ΕΦΕ να χειρισθεί µια καταγγελία. Η πείρα δείχνει ότι ορισµένες φορές, 
εξαιτίας της στενότερης σχέσης του επιβάτη µε ένα άλλο σχετικό σηµείο του ταξιδίου, οι 
επιβάτες φαίνεται ότι προτιµούν να έχουν δυνατότητα επιλογής του αρµόδιου ΕΦΕ να 
χειρισθεί µια καταγγελία (όπως πρόκειται στην περίπτωση για τις αρµόδιες δικαιοδοσίες25). 
Θα µπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα τέτοιας επιλογής από τους επιβάτες όσον αφορά 
τον αρµόδιο να χειρισθεί την καταγγελία τους ΕΦΕ, διότι έτσι θα διευκολυνθούν ίσως όχι 
µόνον οι νοµικές ενέργειες από τους επιβάτες αλλά και η παρακολούθηση των αποφάσεων 
των ΕΦΕ από το αρµόδιο δικαστήριο της ίδιας χώρας. 

Η Επιτροπή: 

– θα προωθήσει πιο οµοιόµορφο και ταχύτερο χειρισµό των καταγγελιών, ιδίως µε την 
υποβολή στην οµάδα δικτύου ΕΦΕ κοινού τυποποιηµένου εντύπου για την πληροφόρηση 
από τους αεροµεταφορείς και την υποβολή πρότασης στον αρµόδιο ΕΦΕ· 

– θα συνεργασθεί µε τη µελλοντική συµβουλευτική οµάδα για τα δικαιώµατα των επιβατών 
µε σκοπό να ενθαρρύνει τους αεροµεταφορείς να εφαρµόζουν εύλογα και ακριβή 
χρονοδιαγράµµατα για τον χειρισµό των καταγγελιών των επιβατών. 

3.4. Έλλειψη πληροφόρησης των επιβατών 

Οι επιβάτες χρειάζονται ορθές πληροφορίες για να κρίνουν εάν τα δικαιώµατά τους 
τηρήθηκαν σωστά και για να γνωρίζουν πού να στραφούν σε περίπτωση που δεν µείνουν 
ικανοποιηµένοι. Οι ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες – που παρέχονται στους 
επιβάτες µέσω των συµβατικών όρων και συνθηκών, οι γενικόλογες πληροφορίες στις 
διαφηµίσεις τους και τα δελτία τύπου και οι συγκεκριµένες πληροφορίες που περιέχουν οι 
απαντήσεις των αεροµεταφορέων στις αξιώσεις των επιβατών – αποτελούν µεγάλο σφάλµα, 
το οποίο πρέπει να διώκεται σε κάθε περίπτωση, ακόµη και όταν δεν υποβάλλονται 
καταγγελίες. Η άµεση αντίδραση των ΕΦΕ είναι βασική. Οι διαφορές είναι ακόµη εµφανείς 
όποτε ένας αεροµεταφορέας πρέπει να πληροφορήσει τους επιβάτες βάσει του άρθρου 14 
παράγραφος 2 σχετικά µε την αιτία διακοπής του ταξιδίου τους. Η ενθάρρυνση του κλάδου 
από τους ΕΦΕ να χρησιµοποιούν περισσότερο τις νέες τεχνολογίες (π.χ. µηνύµατα µέσω 
τηλεφώνου, διαδίκτυο και ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης) για την επαφή τους µε τους 
ενδιαφερόµενους επιβάτες το συντοµότερο δυνατόν µπορεί να βοηθήσει στη µείωση της 
ταλαιπωρίας των επιβατών και του κόστους για τους αεροµεταφορείς. 

Τα αξιόπιστα ποσοτικά στοιχεία είναι ανεκτίµητο εργαλείο για τους αεροµεταφορείς, τους 
καταναλωτές και τους πολιτικούς ιθύνοντες. Ο κανονισµός θα καταστεί έτσι 
αποτελεσµατικότερος εφόσον οι αεροµεταφορείς παρέχουν καλύτερη πληροφόρηση στους 
ΕΦΕ που θα διευκολύνει τη δηµοσίευση πληροφοριών σε θέµατα όπως η χρονική ακρίβεια, ο 
αριθµός των πτήσεων που διακόπηκαν και τα εφαρµοζόµενα µέτρα για τα δικαιώµατα των 
επιβατών, σε πλήρη συµµόρφωση µε την οδηγία 95/46/EΚ. Αυτό θα χρησιµεύσει στην 
αύξηση του ανταγωνισµού, µε βάση τα πρότυπα βοήθειας του καταναλωτή, µεταξύ 

                                                 
25 Υπόθεση C-204/08, Rehder, σκέψεις 43 και 45. 
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αεροµεταφορέων και στη γενική ροή των πληροφοριών στο κοινό, ώστε να επιτευχθούν 
ισότιµοι όροι µεταξύ αεροµεταφορέων. 

Η Επιτροπή θα συνεργασθεί µε το δίκτυο ΕΦΕ και τη συµβουλευτική οµάδα για τα 
δικαιώµατα των επιβατών προκειµένου να ενθαρρυνθούν οι αεροπορικές εταιρείες και άλλοι 
σχετικοί παράγοντες να αναφέρουν σε τακτική βάση στους ΕΦΕ τα σχετικά δεδοµένα για την 
εφαρµογή του κανονισµού µε σκοπό τη δηµοσίευσή τους. 

Ο αριθµός των καταγγελιών από τους επιβάτες όταν ένας αεροµεταφορέας δεν εκπληρώνει 
τις υποχρεώσεις του σε περίπτωση περιστατικού παραµένει χαµηλός26, γεγονός που δείχνει, 
µεταξύ άλλων, κάποια έλλειψη επίγνωσης των επιβατών όσον αφορά τα δικαιώµατά τους. Το 
2010 η Επιτροπή άρχισε πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενηµέρωσης των πολιτών. Άλλα µέτρα 
από τους ΕΦΕ, τις ενώσεις καταναλωτών ή τις αρµόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής όπως το 
δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών µπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της 
πληροφόρησης των επιβατών σχετικά µε την έκταση των δικαιωµάτων τους και τον τρόπο 
άσκησής τους. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της προσέγγισης που έχει για τα δικαιώµατα των 
επιβατών όλων των τρόπων µεταφοράς, θα συνεχίσει να επιδιώκει την υποστήριξη των 
ενδιαφεροµένων για να καταστούν προοδευτικά οι συγκοινωνιακοί κόµβοι, µεταξύ των 
οποίων και οι αερολιµένες, χώροι όπου οι πολίτες θα πληροφορούνται εύκολα τα δικαιώµατά 
τους στην ΕΕ, ειδικά όταν ταξιδεύουν ανά την ΕΕ. 

Η Επιτροπή θα αυξήσει την πληροφόρηση των επιβατών για τα δικαιώµατά τους, µε ευρέως 
διαδεδοµένα επικοινωνιακά µέσα, όπως η εκστρατεία πληροφόρησης για τα δικαιώµατα των 
επιβατών που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και µέσω των υπαρχόντων δικτύων των 
καταναλωτών, όπως το ∆ίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών, και σε συντονισµό µε 
το δίκτυο των ΕΦΕ.  

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Παρά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί από το 2007, η Επιτροπή κρίνει ότι υπάρχουν τρία 
πεδία στα οποία χρειάζονται ακόµη µέτρα για να βελτιωθεί η εφαρµογή του κανονισµού: 
πραγµατικά εναρµονισµένη επιβολή των δικαιωµάτων στην ΕΕ, διευκόλυνση της άσκησής 
τους στην πράξη και αύξηση της πληροφόρησης σχετικά µε τα δικαιώµατα αυτά.  

Στην παρούσα έκθεση της Επιτροπής εντοπίσθηκαν 12 ενέργειες για την αντιµετώπιση των 
εµποδίων που συναντούν ακόµη οι επιβάτες και ο κλάδος κατά την εφαρµογή και την άσκηση 
των δικαιωµάτων που προβλέπει ο κανονισµός. Βραχυπρόθεσµα, οι ενέργειες αυτές θα 
στηριχθούν στους ήδη υπάρχοντες µηχανισµούς και διαδικασίες, µε σκοπό την καλύτερη 
διάρθρωση και χρήση τους. Μεσοπρόθεσµα, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τον αντίκτυπο του 
ισχύοντος κανονισµού και των διαφόρων σεναρίων που µπορούν να βοηθήσουν στη 
βελτίωση της προστασίας των δικαιωµάτων των επιβατών σε συνδυασµό µε την 
εξελισσόµενη κοινωνικο-οικονοµική πραγµατικότητα. Αυτό θα επιτρέψει στην Επιτροπή να 
εξαγγείλει το 2012 ποια επιπλέον µέτρα, ακόµη και νοµοθετικής φύσεως, θα χρειασθούν 
ενδεχοµένως.  

                                                 
26 Κάτω του 7% σύµφωνα µε το Ευρωβαρόµετρο του 2009. 
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Έτσι, η Επιτροπή:27 

(1) θα συνεργασθεί µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη για να εντοπισθούν και να 
αντιµετωπισθούν εµπόδια στην εθνική νοµοθεσία, τα οποία παρακωλύουν την ορθή 
εφαρµογή και την ενιαία επιβολή του κανονισµού, και θα εξετάσει τη δυνατότητα 
άρσης τους µε την κίνηση διαδικασιών παράβασης εάν χρειασθεί· 

(2) θα εκπονήσει εντολή και εσωτερικό κανονισµό εργασίας για το υπάρχον δίκτυο ΕΦΕ 
– που θα καλύπτει τους διαφόρους κανονισµούς για τα δικαιώµατα των επιβατών – 
για να βελτιωθεί ο συντονισµός σε κατάλληλο επίπεδο και να διευκολυνθεί η λήψη 
κοινών και συναφών αποφάσεων για την ερµηνεία και την επιβολή του κανονισµού, 
καθώς και η περαιτέρω αποσαφήνιση των έκτακτων περιστάσεων και το εύλογο και 
αναλογικό δικαίωµα στην παροχή βοήθειας· 

(3) θα ενθαρρύνει τον καλύτερο συντονισµό σε εθνικό επίπεδο µεταξύ της αρχής που 
εκδίδει τις άδειες λειτουργίας και του ΕΦΕ για να βελτιωθούν τα µέτρα επιβολής, και 
µεταξύ των διαφόρων εθνικών φορέων που έχουν ορισθεί ως ΕΦΕ για να βελτιωθεί η 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών µε τη συµµόρφωση των αεροµεταφορέων· 

(4) θα οργανώσει τις επαφές της µε όλους τους καίριους ενδιαφερόµενους παράγοντες 
µέσω της σύστασης συµβουλευτικής οµάδας για τα δικαιώµατα των επιβατών, η 
οποία θα εξετάζει την άποψη του κλάδου και των επιβατών σε όλα τα θέµατα που 
αφορούν τα δικαιώµατα των επιβατών. Θα συνεργασθεί µε τη συµβουλευτική οµάδα 
για τα δικαιώµατα επιβατών µε σκοπό να ενθαρρύνει τους αεροµεταφορείς να 
εφαρµόζουν εύλογα και ακριβή χρονοδιαγράµµατα για τον χειρισµό των καταγγελιών 
των επιβατών· 

(5) θα ενθαρρύνει τους ΕΦΕ να κάνουν αποτελεσµατική χρήση των µέσων ανταλλαγής 
πληροφοριών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων για τις σχετικές εθνικές διοικητικές και 
δικαστικές αποφάσεις, ώστε να επιτευχθεί καλύτερος συντονισµός των βάσεων 
δεδοµένων και περαιτέρω εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού· 

(6) θα προωθήσει ισότιµους όρους ανταγωνισµού µεταξύ αεροµεταφορέων ανά την 
Ευρώπη, µεταξύ άλλων µε την ενθάρρυνση της δηµοσίευσης των επιβαλλόµενων 
κυρώσεων ή/και των συνολικών επιδόσεων των αεροµεταφορέων ως προς τη 
συµµόρφωσή τους προς τον κανονισµό. 

(7) θα συνεργασθεί µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη για να εντοπισθούν και να 
αντιµετωπισθούν οι ελλείψεις των εθνικών τους φορέων και των διαδικασιών τους 
στον χειρισµό των καταγγελιών ώστε να επιτευχθεί αποτελεσµατικότερος, ταχύτερος 
και συνεπέστερος χειρισµός των καταγγελιών σε επίπεδο ΕΕ και ταυτόχρονα να 
εξασφαλισθεί η απαραίτητη ροή πληροφοριών µεταξύ των φορέων χειρισµού των 
καταγγελιών και των φορέων επιβολής· 

(8) θα εξασφαλίσει ορθό συντονισµό της νοµοθεσίας για τα δικαιώµατα των επιβατών µε 
τα υπό αναθεώρηση ή τα µελλοντικά µέτρα της ΕΕ για την επιβολή του κανονισµού 
και την αποζηµίωση, όπως αυτά για τους εναλλακτικούς µηχανισµούς επίλυσης των 
διαφορών ή τη συλλογική αποζηµίωση των καταναλωτών· 

                                                 
27 Τα παρόντα συµπεράσµατα αποτελούν επανάληψη των κειµένων στα τετραγωνίδια ανωτέρω. 
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(9) θα προωθήσει πιο οµοιόµορφο και ταχύτερο χειρισµό των καταγγελιών, ιδίως µε την 
υποβολή στην οµάδα δικτύου ΕΦΕ κοινού τυποποιηµένου εντύπου για την 
πληροφόρηση από τους αεροµεταφορείς και την υποβολή πρότασης στον αρµόδιο 
ΕΦΕ· 

(10) θα συνεργασθεί µε το δίκτυο ΕΦΕ και τη µελλοντική συµβουλευτική οµάδα για τα 
δικαιώµατα των επιβατών προκειµένου να ενθαρρυνθούν οι αεροπορικές εταιρείες και 
άλλοι σχετικοί παράγοντες να αναφέρουν σε τακτική βάση στους ΕΦΕ τα σχετικά 
δεδοµένα για την εφαρµογή του κανονισµού· 

(11) θα αυξήσει την πληροφόρηση των επιβατών για τα δικαιώµατά τους, µε ευρέως 
διαδεδοµένα επικοινωνιακά µέσα, όπως η εκστρατεία πληροφόρησης για τα 
δικαιώµατα των επιβατών που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και µέσω των υπαρχόντων 
δικτύων των καταναλωτών, όπως το ∆ίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών· 

(12) θα αρχίσει το 2011 αξιολόγηση των επιπτώσεων για να εκτιµήσει την αναλογικότητα 
των εφαρµοζόµενων µέτρων µε βάση την πείρα και το κόστος του κανονισµού που 
βαρύνει τους ενδιαφερόµενους, µε σκοπό το 2012 να προτείνει περαιτέρω µέτρα, 
ακόµη και νοµοθετικής φύσεως, για τα δικαιώµατα των επιβατών και σε συντονισµό 
µε την αναθεώρηση της οδηγίας για τα οργανωµένα ταξίδια (90/314/EΟΚ) που 
βρίσκεται σε εξέλιξη. 


