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Τροπολογία 92
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια 
δικαίου για τους αερομεταφορείς και τους 
επιβάτες, απαιτείται επακριβέστερος 
ορισμός της έννοιας «έκτακτες 
περιστάσεις», ο οποίος να λαμβάνει υπόψη 
την απόφαση του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-
549/07 (Wallentin-Hermann). Ο εν λόγω 
ορισμός θα πρέπει να αποσαφηνιστεί 
περαιτέρω μέσω μη εξαντλητικού 
καταλόγου περιστάσεων που θα 
προσδιορίζονται σαφώς ως έκτακτες ή μη.

(3) Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια 
δικαίου για τους αερομεταφορείς και τους 
επιβάτες, απαιτείται επακριβέστερος 
ορισμός της έννοιας «έκτακτες 
περιστάσεις», ο οποίος να λαμβάνει υπόψη 
την απόφαση του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-
549/07 (Wallentin-Hermann). Ο εν λόγω 
ορισμός θα πρέπει να αποσαφηνιστεί 
περαιτέρω μέσω εξαντλητικού καταλόγου 
περιστάσεων που θα προσδιορίζονται 
σαφώς ως έκτακτες καθώς και μέσω μη 
εξαντλητικού καταλόγου περιστάσεων 
που θα προσδιορίζονται ως μη έκτακτες.

Or. en

Τροπολογία 93
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Οι αερομεταφορείς είναι 
υποχρεωμένοι σε περίπτωση ματαίωσης 
ή καθυστέρησης πτήσεων λόγω έκτακτων 
περιστάσεων να αποδείξουν εντός δύο 
εβδομάδων ποιες έκτακτες περιστάσεις 
προέκυψαν και σε ποια μέτρα προέβησαν 
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προκειμένου να αποτρέψουν τη ματαίωση 
ή την καθυστέρηση.

Or. de

Τροπολογία 94
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
προστασία των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών σε περίπτωση ματαίωσης 
πτήσεων λόγω αφερεγγυότητας ενός 
αερομεταφορέα ή αναστολής των 
πτητικών δραστηριοτήτων ενός 
αερομεταφορέα λόγω ανάκλησης της 
άδειας λειτουργίας του, οι 
αερομεταφορείς πρέπει να υποχρεούνται 
να παρέχουν εγγυήσεις που να 
εξασφαλίζουν την επιστροφή των 
χρημάτων και τον επαναπατρισμό των 
επιβατών.

Or. de

Τροπολογία 95
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο 
προστασίας, οι επιβάτες δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπίζουν άρνηση επιβίβασης σε 
ταξίδι επιστροφής με εισιτήριο μετ' 
επιστροφής επειδή δεν έχουν ταξιδέψει στο 
πρώτο σκέλος της μετάβασης.

(7) Προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο 
προστασίας, οι επιβάτες δεν επιτρέπεται
να αντιμετωπίζουν άρνηση επιβίβασης σε 
σκέλος της πτήσης με εισιτήριο μετ' 
επιστροφής επειδή δεν έχουν ταξιδέψει στο 
πρώτο σκέλος της μετάβασης ή δεν έχουν 
χρησιμοποιήσει όλα τα μεμονωμένα 
τμήματα του αεροπορικού εισιτηρίου.



AM\1005678EL.doc 5/88 PE521.501v01-00

EL

Or. de

Τροπολογία 96
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο 
προστασίας, οι επιβάτες δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπίζουν άρνηση επιβίβασης σε 
ταξίδι επιστροφής με εισιτήριο μετ' 
επιστροφής επειδή δεν έχουν ταξιδέψει στο 
πρώτο σκέλος της μετάβασης.

(7) Προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο 
προστασίας, οι επιβάτες δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζουν άρνηση επιβίβασης σε 
ταξίδι επιστροφής με εισιτήριο μετ' 
επιστροφής επειδή δεν έχουν ταξιδέψει στο 
πρώτο σκέλος της μετάβασης.

Or. el

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανόνας στοχεύει στη ρητή απαγόρευση της εν λόγω πρακτικής.

Τροπολογία 97
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Προκειμένου να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο αδικαιολόγητης άρνησης 
επιβίβασης, λόγω της έλλειψης εγγράφων 
ταυτότητας, σε ανήλικους που 
συνοδεύονται από τους γονείς τους, οι 
αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να 
τηρούν τους κανόνες που ισχύουν στα 
εθνικά σχέδια για την εναέρια ασφάλεια.

Or. es

Τροπολογία 98
Hans-Peter Mayer
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Οι αερομεταφορείς πρέπει να 
υποχρεούνται σε περίπτωση ακύρωσης 
από πλευράς του επιβάτη να επιστρέψουν 
ανέξοδα τους ήδη καταβληθέντες φόρους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες ζητούν σε τέτοιες περιπτώσεις -συχνά δυσανάλογα- τέλη 
εξυπηρέτησης. Αυτό δεν επιτρέπεται. Ένας φόρος, ο οποίος δεν χρεώνεται, πρέπει να 
επιστρέφεται στο σύνολό του. Ο επιβάτης δεν χρησιμοποιεί την πτήση που έχει ήδη πληρώσει, 
κάτι που θα έπρεπε να επαρκεί ως «τέλος εξυπηρέτησης».

Τροπολογία 99
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Οι επιβάτες πρέπει να επωφελούνται 
από ειδική προστασία σε περίπτωση 
ματαίωσης πτήσης λόγω αφερεγγυότητας 
του αερομεταφορέα ή αναστολής των 
πτητικών δραστηριοτήτων ενός 
αερομεταφορέα λόγω ανάκλησης της 
άδειας λειτουργίας του· οι 
αερομεταφορείς θα πρέπει να 
υποχρεούνται να παρέχουν επαρκείς 
εγγυήσεις που εξασφαλίζουν την 
επιστροφή χρημάτων ή/και τον 
επαναπατρισμό των επιβατών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση αναστολής της δραστηριότητας κάποιου αερομεταφορέα, πρέπει να προβλέπεται 
η παροχή προστασίας στους επιβάτες, η οποία θα συνίσταται είτε στην κάλυψη του κόστους του 
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αχρησιμοποίητου εισιτηρίου τους είτε στον επαναπατρισμό τους σε περίπτωση που έχουν 
ακινητοποιηθεί στο εξωτερικό. Παρέχεται κάποιου είδους ευελιξία στους μεταφορείς όσον 
αφορά τα μέσα (χρηματική κάλυψη, ασφάλιση κ.λπ.).

Τροπολογία 100
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι αερολιμένες και οι χρήστες των 
αερολιμένων όπως οι αερομεταφορείς και
οι εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης θα
πρέπει να συνεργάζονται για να 
ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις που έχουν 
στους επιβάτες οι πολλαπλές διακοπές των 
πτήσεων, εξασφαλίζοντας την παροχή 
φροντίδας και τη μεταφορά με άλλες 
πτήσεις. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να 
καταρτίσουν σχέδια απρόβλεπτων 
καταστάσεων για τέτοια συμβάντα και να 
συνεργάζονται για την κατάρτιση των εν 
λόγω σχεδίων.

(10) Οι αερολιμένες και οι χρήστες των 
αερολιμένων όπως οι αερομεταφορείς, οι 
εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης και οι 
πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας πρέπει 
να συνεργάζονται για να ελαχιστοποιούν 
τις επιπτώσεις που έχουν στους επιβάτες οι 
πολλαπλές διακοπές των πτήσεων, 
εξασφαλίζοντας την παροχή φροντίδας και 
τη μεταφορά με άλλες πτήσεις. Προς το 
σκοπό αυτό πρέπει να καταρτίσουν σχέδια 
απρόβλεπτων καταστάσεων για τέτοια 
συμβάντα και να συνεργάζονται με τις 
ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και 
τοπικές αρχές για την κατάρτιση των εν 
λόγω σχεδίων. Τα υφιστάμενα σχέδια 
απρόβλεπτων καταστάσεων πρέπει, εάν 
είναι απαραίτητο, να προσαρμοστούν 
αναλόγως.

Or. de

Τροπολογία 101
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 θα 
πρέπει να συμπεριλάβει ρητά το δικαίωμα 
αποζημίωσης για επιβάτες που 
αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις, 

(11) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 θα 
πρέπει να συμπεριλάβει ρητά το δικαίωμα 
αποζημίωσης για επιβάτες που 
αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις, 
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σύμφωνα με την απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-402/07 και
C-432/07 (Sturgeon). Ταυτόχρονα, τα όρια 
άνω των οποίων οι καθυστερήσεις 
γεννούν δικαίωμα αποζημίωσης θα 
πρέπει να αυξηθούν για να ληφθούν 
υπόψη οι οικονομικές επιπτώσεις στον 
κλάδο και να αποφευχθεί εξαιτίας αυτού 
η τυχόν αύξηση της συχνότητας των 
ματαιώσεων. Για να εξασφαλιστεί ότι οι 
πολίτες που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ 
αντιμετωπίζουν ομοιογενείς όρους 
αποζημίωσης, το όριο θα πρέπει να είναι 
το ίδιο για όλα τα ταξίδια εντός της ΕΕ, 
αλλά και θα πρέπει να εξαρτάται από την 
απόσταση του ταξιδίου προς και από τρίτες 
χώρες για να ληφθούν υπόψη οι 
επιχειρησιακές δυσκολίες των 
αερομεταφορέων κατά την αντιμετώπιση 
καθυστερήσεων σε απομακρυσμένους 
αερολιμένες.

σύμφωνα με την απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-402/07 και 
C-432/07 (Sturgeon). Για να εξασφαλιστεί 
ότι οι πολίτες που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ 
αντιμετωπίζουν ομοιογενείς όρους 
αποζημίωσης, το όριο θα πρέπει να είναι 
το ίδιο για όλα τα ταξίδια εντός της ΕΕ, 
αλλά και θα πρέπει να εξαρτάται από την 
απόσταση του ταξιδίου προς και από τρίτες 
χώρες για να ληφθούν υπόψη οι 
επιχειρησιακές δυσκολίες των 
αερομεταφορέων κατά την αντιμετώπιση 
καθυστερήσεων σε απομακρυσμένους 
αερολιμένες.

Or. de

Τροπολογία 102
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 
οικονομικές επιπτώσεις στον κλάδο των 
αερομεταφορών και για τις εταιρείες 
φθηνών πτήσεων, πρέπει να είναι δυνατή 
η διεκδίκηση αποζημιώσεων στο ύψος 
του συνολικού ποσού που καταβλήθηκε 
για το εισιτήριο, αλλά το ύψος αυτό δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα ποσά που 
αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. Η 
εν λόγω τιμή εισιτηρίου πρέπει να 
περιλαμβάνει την πτήση μετ’ επιστροφής 
μαζί με όλες τις παρεπόμενες δαπάνες, 
για παράδειγμα για τις αποσκευές. Το 
ύψος της εν λόγω απαίτησης αναλογεί 
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στην εκάστοτε καθυστερημένη πτήση. Σε 
περίπτωση καθυστέρησης πτήσης 
μετάβασης και καθυστέρησης πτήσης 
επιστροφής υφίσταται κατά συνέπεια 
απαίτηση για διπλή διεκδίκηση 
αποζημίωσης στο ύψος της τιμής του 
εκάστοτε εισιτηρίου.

Or. de

Τροπολογία 103
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για να εξασφαλιστεί ασφάλεια 
δικαίου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
261/2004 θα πρέπει να επιβεβαιώνει ρητά 
ότι οι επιπτώσεις στους επιβάτες από τον 
αναπρογραμματισμό των πτήσεων είναι 
παρόμοιες με τις μεγάλες καθυστερήσεις 
και θα πρέπει συνεπώς να γεννούν 
παρόμοια δικαιώματα.

(12) Για να εξασφαλιστεί ασφάλεια 
δικαίου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
261/2004 θα πρέπει να επιβεβαιώνει ρητά 
ότι οι επιπτώσεις στους επιβάτες από τον 
αναπρογραμματισμό των πτήσεων είναι 
παρόμοιες με τις μεγάλες καθυστερήσεις 
και τις ματαιώσεις και θα πρέπει συνεπώς 
να γεννούν παρόμοια δικαιώματα.

Or. de

Τροπολογία 104
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η εφαρμογή ορισμένων 
δικαιωμάτων των επιβατών, ιδίως του 
δικαιώματος στην παροχή καταλύματος, 
έχει αποδειχτεί ότι είναι δυσανάλογη προς 
τα έσοδα των αερομεταφορέων για 
ορισμένες πτητικές λειτουργίες μικρής 
κλίμακας. Οι πτήσεις που εκτελούνται με 
μικρά αεροσκάφη σε μικρές αποστάσεις 

διαγράφεται
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θα πρέπει συνεπώς να εξαιρεθούν από την 
υποχρέωση πληρωμής καταλύματος, 
παρόλο που ο αερομεταφορέας θα 
εξακολουθεί να υποχρεούται να βοηθήσει 
τον επιβάτη να βρει το εν λόγω κατάλυμα.

Or. el

Αιτιολόγηση

Δεν είναι κατανοητό γιατί να είναι καθοριστική εν προκειμένω η απόσταση για την παροχή 
καταλύματος στον επιβάτη.Παράλληλα δεν θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός της 
δυναμικότητας των θέσεων των αεροσκαφών, καθώς σε πολλά περιφερειακά αεροδρόμια και 
αεροδρόμια νησιωτικών περιοχών επιχειρούν αερομεταφορείς με μικρά αεροσκάφη.

Τροπολογία 105
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα 
μειωμένης κινητικότητας και άλλα άτομα 
με ειδικές ανάγκες όπως τα ασυνόδευτα 
παιδιά, οι έγκυες και τα άτομα που 
χρήζουν ιδιαίτερης ιατρικής φροντίδας, 
ίσως να είναι δυσκολότερο να βρεθεί 
κατάλυμα σε περίπτωση διακοπής της 
πτήσης. Συνεπώς, οι τυχόν περιορισμοί του 
δικαιώματος στην παροχή καταλύματος σε 
περιπτώσεις έκτακτων περιστάσεων ή για 
περιφερειακές πτήσεις, δεν θα πρέπει να 
ισχύουν για τις εν λόγω κατηγορίες 
επιβατών.

(18) Για τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα 
μειωμένης κινητικότητας και άλλα άτομα 
με ειδικές ανάγκες όπως τα ασυνόδευτα 
παιδιά, οι έγκυες και τα άτομα που 
χρήζουν ιδιαίτερης ιατρικής φροντίδας, 
ίσως να είναι δυσκολότερο να βρεθεί 
κατάλυμα σε περίπτωση διακοπής της 
πτήσης. Συνεπώς, οι τυχόν περιορισμοί του 
δικαιώματος στην παροχή καταλύματος σε 
περιπτώσεις έκτακτων περιστάσεων, δεν 
θα πρέπει να ισχύουν σε καμία περίπτωση 
για τις εν λόγω κατηγορίες επιβατών.

Or. en

Τροπολογία 106
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα 
μειωμένης κινητικότητας και άλλα άτομα 
με ειδικές ανάγκες όπως τα ασυνόδευτα 
παιδιά, οι έγκυες και τα άτομα που 
χρήζουν ιδιαίτερης ιατρικής φροντίδας, 
ίσως να είναι δυσκολότερο να βρεθεί 
κατάλυμα σε περίπτωση διακοπής της 
πτήσης. Συνεπώς, οι τυχόν περιορισμοί του 
δικαιώματος στην παροχή καταλύματος σε 
περιπτώσεις έκτακτων περιστάσεων ή για 
περιφερειακές πτήσεις, δεν θα πρέπει να 
ισχύουν για τις εν λόγω κατηγορίες 
επιβατών.

(18) Για τους πιο ευάλωτους επιβάτες, 
στους οποίους συγκαταλέγονται μεταξύ 
άλλων τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα 
μειωμένης κινητικότητας και άλλα άτομα 
με ειδικές ανάγκες, όπως τα ασυνόδευτα 
παιδιά, οι έγκυες και τα άτομα που 
χρήζουν ιδιαίτερης ιατρικής φροντίδας, 
ίσως να είναι δυσκολότερο να βρεθεί 
κατάλυμα σε περίπτωση διακοπής της 
πτήσης. Συνεπώς, οι τυχόν περιορισμοί του 
δικαιώματος στην παροχή καταλύματος σε 
περιπτώσεις έκτακτων περιστάσεων ή για 
περιφερειακές πτήσεις, δεν θα πρέπει να 
ισχύουν για τις εν λόγω κατηγορίες 
επιβατών.

Or. es

Τροπολογία 107
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι επιβάτες θα πρέπει αφενός να 
ενημερώνονται σωστά σχετικά με τα 
δικαιώματά τους σε περίπτωση διακοπής 
της πτήσης, αλλά θα πρέπει επίσης να 
ενημερώνονται επαρκώς σχετικά με τα 
αίτια της ίδιας της διακοπής, αμέσως μόλις 
οι πληροφορίες καταστούν διαθέσιμες. Η 
εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει επίσης να 
παρέχεται και στον τόπο όπου ο επιβάτης 
αγόρασε το εισιτήριο μέσω μεσάζοντος 
εγκατεστημένου στην Ένωση.

(20) Οι επιβάτες θα πρέπει αφενός να 
ενημερώνονται σωστά σχετικά με τα 
δικαιώματά τους σε περίπτωση διακοπής 
της πτήσης, αλλά θα πρέπει επίσης να 
ενημερώνονται επαρκώς σχετικά με τα 
αίτια της ίδιας της διακοπής, αμέσως μόλις 
οι πληροφορίες καταστούν διαθέσιμες. Η 
εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει επίσης να 
παρέχεται και στον τόπο όπου ο επιβάτης 
αγόρασε το εισιτήριο μέσω μεσάζοντος 
εγκατεστημένου στην Ένωση. Επιπλέον, οι 
επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται για τις 
πιο απλές και ταχείες διαδικασίες 
υποβολής αιτήσεων αποζημιώσεως ή 
καταγγελιών ώστε να μπορούν να 
ασκήσουν τα δικαιώματά τους.

Or. fr
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Τροπολογία 108
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
καλύτερη επιβολή των δικαιωμάτων των 
επιβατών, θα πρέπει να οριστεί 
επακριβέστερα ο ρόλος των εθνικών 
αρχών επιβολής και σαφώς να μην 
σχετίζονται με την διεκπεραίωση των 
μεμονωμένων καταγγελιών των επιβατών.

(21) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
καλύτερη επιβολή των δικαιωμάτων των 
επιβατών, θα πρέπει να οριστεί 
επακριβέστερα ο ρόλος των εθνικών 
αρχών επιβολής και σαφώς να μην 
σχετίζονται με τη διεκπεραίωση των 
μεμονωμένων καταγγελιών των επιβατών. 
Θα πρέπει επιπλέον να διασαφηνιστεί ότι 
προς το συμφέρον των ευρωπαίων 
καταναλωτών δεν πρέπει να 
παραβιάζεται ο μέγιστος χρόνος 
διεκπεραίωσης των 90 ημερών. Θα 
πρέπει να προσδιοριστεί σαφώς η ευθύνη 
διεκπεραίωσης των μεμονωμένων 
καταγγελιών ώστε να αποφεύγεται το 
ενδεχόμενο να παραπέμπονται οι επιβάτες 
από τη μία εθνική αρχή επιβολής στην 
άλλη αντί να διεκπεραιώνουν την 
καταγγελία με ταχύ τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 109
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι επιβάτες θα πρέπει να 
ενημερώνονται επαρκώς για τις σχετικές 
διαδικασίες υποβολής αιτήσεων 
αποζημίωσης και καταγγελιών στους 
αερομεταφορείς και να λαμβάνουν 
απάντηση εντός εύλογου χρόνου. Οι 
επιβάτες θα πρέπει να διαθέτουν επίσης 
την δυνατότητα να υποβάλλουν 
καταγγελίες κατά των αερομεταφορέων 

(22) Οι επιβάτες θα πρέπει να 
ενημερώνονται επαρκώς για τις σχετικές 
διαδικασίες υποβολής αιτήσεων 
αποζημίωσης και καταγγελιών στους 
αερομεταφορείς και να λαμβάνουν 
απάντηση εντός εύλογου χρόνου. Οι 
επιβάτες θα πρέπει να διαθέτουν επίσης 
την δυνατότητα να υποβάλλουν 
καταγγελίες κατά των αερομεταφορέων 
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μέσω εξωδικαστικών μέτρων. Ωστόσο, 
επειδή το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα αναγνωρισμένο στο 
άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 
εν λόγω μέτρα δεν θα πρέπει ούτε να 
προλαμβάνουν ούτε να εμποδίζουν την 
προσφυγή των επιβατών στη δικαιοσύνη.

μέσω εξωδικαστικών μέτρων. Προς αυτό 
τον σκοπό, οι επιβάτες πρέπει να 
λαμβάνουν όλες τις διευθύνσεις και τα 
στοιχεία επικοινωνίας των φορέων που 
είναι αρμόδιοι για τη διεξαγωγή των εν 
λόγω διαδικασιών σε κάθε χώρα. Ωστόσο, 
επειδή το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα αναγνωρισμένο στο 
άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 
εν λόγω μέτρα δεν θα πρέπει ούτε να 
προλαμβάνουν ούτε να εμποδίζουν την 
προσφυγή των επιβατών στη δικαιοσύνη.

Or. fr

Τροπολογία 110
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι επιβάτες θα πρέπει να 
ενημερώνονται επαρκώς για τις σχετικές 
διαδικασίες υποβολής αιτήσεων 
αποζημίωσης και καταγγελιών στους 
αερομεταφορείς και να λαμβάνουν 
απάντηση εντός εύλογου χρόνου. Οι 
επιβάτες θα πρέπει να διαθέτουν επίσης 
την δυνατότητα να υποβάλλουν 
καταγγελίες κατά των αερομεταφορέων 
μέσω εξωδικαστικών μέτρων. Ωστόσο, 
επειδή το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου αποτελεί 
θεμελιώδες δικαίωμα αναγνωρισμένο στο 
άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 
εν λόγω μέτρα δεν θα πρέπει ούτε να 
προλαμβάνουν ούτε να εμποδίζουν την 
προσφυγή των επιβατών στη δικαιοσύνη.

(22) Οι επιβάτες θα πρέπει να 
ενημερώνονται επαρκώς για τις σχετικές 
διαδικασίες υποβολής αιτήσεων 
αποζημίωσης και καταγγελιών στους 
αερομεταφορείς και θα πρέπει να τους 
εφιστάται η προσοχή στις σχετικές 
προθεσμίες, ιδίως εκείνες του άρθρου 16α 
παράγραφος 2. Θα πρέπει να λαμβάνουν 
απάντηση εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή της αίτησης αποζημίωσης ή 
της καταγγελίας. Οι επιβάτες θα πρέπει να 
διαθέτουν επίσης τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν καταγγελίες κατά των 
αερομεταφορέων μέσω εξωδικαστικών 
μέτρων. Ωστόσο, επειδή το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής ενώπιον 
δικαστηρίου αποτελεί θεμελιώδες 
δικαίωμα αναγνωρισμένο στο άρθρο 47 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εν λόγω 
μέτρα δεν θα πρέπει ούτε να 
προλαμβάνουν ούτε να εμποδίζουν την 



PE521.501v01-00 14/88 AM\1005678EL.doc

EL

προσφυγή των επιβατών στη δικαιοσύνη. 
Για την απλή, γρήγορη και οικονομική 
διεκπεραίωση των αιτήσεων 
αποζημίωσης μέσω εξωδικαστικών και 
δικαστικών διαδικασιών θα πρέπει να 
επισημανθούν ιδίως οι διαδικασίες της 
επιγραμμικής και της εναλλακτικής 
διευθέτησης διαφορών, καθώς και η 
ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών.

Or. en

Τροπολογία 111
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Ορισμένες φορές δημιουργείται 
σύγχυση στους επιβάτες όσον αφορά τις 
διαστάσεις, το βάρος ή τον αριθμό των 
αποσκευών που επιτρέπεται να 
μεταφέρουν. Για να εξασφαλιστεί πλήρης 
ενημέρωση των επιβατών σχετικά με τα 
επιτρεπόμενα όρια αποσκευών που 
περιλαμβάνει το εισιτήριό τους, τόσο για 
τις χειραποσκευές όσο και για τις 
παραδιδόμενες αποσκευές, οι 
αερομεταφορείς θα πρέπει να αναφέρουν 
σαφώς τα εν λόγω επιτρεπόμενα όρια κατά 
την κράτηση και στον αερολιμένα.

(28) Ορισμένες φορές δημιουργείται 
σύγχυση στους επιβάτες όσον αφορά τις 
διαστάσεις, το βάρος ή τον αριθμό των 
αποσκευών που επιτρέπεται να 
μεταφέρουν. Για να εξασφαλιστεί πλήρης 
ενημέρωση των επιβατών σχετικά με τα 
επιτρεπόμενα όρια αποσκευών που 
περιλαμβάνει το εισιτήριό τους, τόσο για 
τις χειραποσκευές όσο και για τις 
παραδιδόμενες αποσκευές, οι 
αερομεταφορείς θα πρέπει να αναφέρουν 
σαφώς τα εν λόγω επιτρεπόμενα όρια κατά 
την κράτηση και στον αερολιμένα. Πλέον 
μίας τροχήλατης χειραποσκευής πρέπει 
να επιτρέπεται επιπλέον να μεταφερθεί 
μία μικρή τσάντα χειρός ώστε ο επιβάτης 
να μην αναγκάζεται να βγάλει από την 
τροχήλατη αποσκευή ορισμένα 
σημαντικά προσωπικά αντικείμενα, όπως 
το πορτοφόλι ή φάρμακα, μόλις 
επιβιβαστεί, καθώς αυτή τοποθετείται 
συνήθως στο ντουλάπι πάνω από τα 
καθίσματα, ή μερικές φορές ακόμα πιο 
μακριά, κοντά σε άλλους επιβάτες, λόγω 
έλλειψης χώρου. Ως εκ τούτου, η 
πρακτική της Ryan Air δεν επιτρέπεται. 
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Or. de

Τροπολογία 112
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Θα πρέπει πάντοτε να επιτρέπεται 
στους επιβάτες να μεταφέρουν στον 
θάλαμο επιβατών βασικά προσωπικά 
αντικείμενα ή αγορές που 
πραγματοποίησαν στον αερολιμένα, 
χωρίς επιπλέον χρέωση, πέραν του 
προβλεπόμενου ορίου επιτρεπόμενων 
αποσκευών στον θάλαμο επιβατών.

Or. en

Τροπολογία 113
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) προκειμένου να προστατεύονται οι 
επιβάτες από πρακτικές υπερβολικών 
περιορισμών αναφορικά με τη μεταφορά 
των χειραποσκευών θα πρέπει να τους 
δίνεται η δυνατότητα να μεταφέρουν στον 
θάλαμο επιβατών, χωρίς χρέωση, πέραν 
του προβλεπόμενου μέγιστου ορίου 
επιτρεπόμενων αποσκευών στον θάλαμο 
επιβατών, βασικά προσωπικά 
αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων των 
αγορών που πραγματοποίησαν στον 
αερολιμένα.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή προστατεύει τους επιβάτες από πρακτικές υπερβολικών περιορισμών και να 
τους επιτρέπεται να μεταφέρουν επί του αεροσκάφους εύλογο αριθμό χειραποσκευών, 
συμπεριλαμβανομένων των αγορών τους από τα καταστήματα των αεροδρομίων

Τροπολογία 114
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Για να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές 
εξελίξεις, απαιτείται η τροποποίηση των 
χρηματικών ορίων που αναφέρονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2027/97, όπως 
αναθεωρήθηκαν από τον Διεθνή 
Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΔΟΠΑ) το 2009 δυνάμει του άρθρου 24 
παράγραφος 2 της σύμβασης του 
Μόντρεαλ.

(33) Για να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές 
εξελίξεις, απαιτείται η τροποποίηση των 
χρηματικών ορίων που αναφέρονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2027/97.

Or. en

Τροπολογία 115
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
ισχύει επίσης για τον αερολιμένα του 
Γιβραλτάρ καθώς αποτελεί βρετανικό 
υπερπόντιο έδαφος και αερολιμένα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 116
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 
Άρθρο 2 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Στον ορισμό της «ματαίωσης» στο 
σημείο ιβ) προστίθεται η εξής πρόταση:

διαγράφεται

«Η πτήση κατά την οποία το αεροσκάφος 
απογειώθηκε, αλλά για οποιοδήποτε λόγο 
αναγκάστηκε στη συνέχεια να 
προσγειωθεί σε αερολιμένα διαφορετικό 
από τον αερολιμένα προορισμού ή να 
επιστρέψει στον αερολιμένα αναχώρησης, 
θεωρείται ως ματαιωθείσα πτήση.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρέκκλιση των αεροσκαφών από την προγραμματισμένη πορεία τους συχνά οφείλεται σε 
προβλήματα ασφάλειας που δεν βρίσκονται στον έλεγχο των αερομεταφορέων, οι οποίοι 
επωμίζονται το κόστος που συνεπάγεται η πτήση του αεροσκάφους (καύσιμα, φόροι 
αεροδρομίου κ.λπ.). Θα ήταν άδικο να θεωρηθεί ότι η παρέκκλιση από την προγραμματισμένη 
πορεία ισοδυναμεί με ακύρωση. Τούτου δεδομένου, οι εταιρείες πρέπει να παρέχουν στους 
επιβάτες βοήθεια και να τους μεταφέρουν το συντομότερο δυνατό στον προορισμό τους. (βλ. την 
τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 4 σημείο 4α)

Τροπολογία 117
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 2 – στοιχείο ιβ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Στον ορισμό της «ματαίωσης» στο 
σημείο ιβ) προστίθεται η εξής πρόταση:

διαγράφεται

«Η πτήση κατά την οποία το 
αεροσκάφος απογειώθηκε, αλλά 
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για οποιοδήποτε λόγο αναγκάστηκε
στη συνέχεια να προσγειωθεί σε 
αερολιμένα διαφορετικό από τον 
αερολιμένα προορισμού ή να 
επιστρέψει στον αερολιμένα 
αναχώρησης, θεωρείται ως 
ματαιωθείσα πτήση.»

Or. pl

Τροπολογία 118
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 2 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"έκτακτες περιστάσεις": περιστάσεις οι 
οποίες εκ της φύσεως και των αιτίων 
τους δεν συνδέονται αναπόσπαστα με την 
κανονική άσκηση της δραστηριότητας
του οικείου αερομεταφορέα και εκφεύγουν 
του αποτελεσματικού ελέγχου του. Για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι 
έκτακτες περιστάσεις περιλαμβάνουν τις 
περιστάσεις που καθορίζονται στο 
παράρτημα·

"έκτακτες περιστάσεις": γεγονότα που 
εκφεύγουν του αποτελεσματικού ελέγχου 
του αερομεταφορέα. Για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού, οι έκτακτες 
περιστάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, τις περιστάσεις που καθορίζονται 
στο παράρτημα 1·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη «αναπόσπαστα» δεν είναι επαρκώς σαφής.  Επίσης, πρέπει να γίνεται αναφορά στο 
παράρτημα για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία 119
Συλβάνα Ράπτη, Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 2 – στοιχείο ιγ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"έκτακτες περιστάσεις": περιστάσεις οι 
οποίες εκ της φύσεως και των αιτίων τους 
δεν συνδέονται αναπόσπαστα με την 
κανονική άσκηση της δραστηριότητας του 
οικείου αερομεταφορέα και εκφεύγουν του 
αποτελεσματικού ελέγχου του. Για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι 
έκτακτες περιστάσεις περιλαμβάνουν τις 
περιστάσεις που καθορίζονται στο 
παράρτημα·

"έκτακτες περιστάσεις": περιστάσεις οι 
οποίες εκ της φύσεως και των αιτίων τους 
δεν συνδέονται αναπόσπαστα με την 
κανονική άσκηση της δραστηριότητας του 
οικείου αερομεταφορέα και εκφεύγουν του 
αποτελεσματικού ελέγχου του. Για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι 
έκτακτες περιστάσεις καθορίζονται στο 
παράρτημα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας δικαίου και καλύτερης προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών 
πρέπει να παρατεθεί ένας εξαντλητικός κατάλογος «έκτακτων περιστάσεων».

Τροπολογία 120
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 2 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

"έκτακτες περιστάσεις": περιστάσεις οι 
οποίες εκ της φύσεως και των αιτίων τους 
δεν συνδέονται αναπόσπαστα με την 
κανονική άσκηση της δραστηριότητας του 
οικείου αερομεταφορέα και εκφεύγουν του 
αποτελεσματικού ελέγχου του. Για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι 
έκτακτες περιστάσεις περιλαμβάνουν τις 
περιστάσεις που καθορίζονται στο 
παράρτημα·

"έκτακτες περιστάσεις": περιστάσεις οι 
οποίες εκ της φύσεως και των αιτίων τους 
δεν συνδέονται αναπόσπαστα με την 
κανονική άσκηση της δραστηριότητας του 
οικείου αερομεταφορέα και εκφεύγουν του 
αποτελεσματικού ελέγχου του. Για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι 
έκτακτες περιστάσεις περιλαμβάνουν τις 
περιστάσεις που καθορίζονται στον μη 
εξαντλητικό κατάλογο στο παράρτημα. 
Και άλλες περιστάσεις μπορούν να 
θεωρηθούν «έκτακτες» εφόσον κάτι 
τέτοιο αιτιολογείται με αντικειμενικούς 
λόγους·

Or. en
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Τροπολογία 121
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 2 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 "έκτακτες περιστάσεις": περιστάσεις οι 
οποίες εκ της φύσεως και των αιτίων τους 
δεν συνδέονται αναπόσπαστα με την 
κανονική άσκηση της δραστηριότητας 
του οικείου αερομεταφορέα και εκφεύγουν 
του αποτελεσματικού ελέγχου του. Για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι 
έκτακτες περιστάσεις περιλαμβάνουν τις 
περιστάσεις που καθορίζονται στο 
παράρτημα·

"έκτακτες περιστάσεις": περιστάσεις οι 
οποίες εκ της φύσεως και των αιτίων τους 
είναι πέραν του ελέγχου του οικείου 
αερομεταφορέα και οι οποίες δεν είναι
αποτέλεσμα της αμέλειας ισχυόντων 
κανόνων και κανονισμών ασφάλειας και 
εκφεύγουν του αποτελεσματικού ελέγχου 
του. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, οι έκτακτες περιστάσεις 
περιλαμβάνουν τις περιστάσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα 1·

Or. pl

Τροπολογία 122
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 2 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 "έκτακτες περιστάσεις": περιστάσεις οι 
οποίες εκ της φύσεως και των αιτίων τους 
δεν συνδέονται αναπόσπαστα με την 
κανονική άσκηση της δραστηριότητας του 
οικείου αερομεταφορέα και εκφεύγουν του 
αποτελεσματικού ελέγχου του. Για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι 
έκτακτες περιστάσεις περιλαμβάνουν τις 
περιστάσεις που καθορίζονται στο 
παράρτημα·

"έκτακτες περιστάσεις": περιστάσεις οι 
οποίες εκ της φύσεως και των αιτίων τους 
δεν συνδέονται αναπόσπαστα με την 
κανονική άσκηση της δραστηριότητας του 
οικείου αερομεταφορέα και εκφεύγουν του 
αποτελεσματικού ελέγχου του. Για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι 
έκτακτες περιστάσεις περιλαμβάνουν τις 
περιστάσεις που καθορίζονται στο 
παράρτημα· οι εν λόγω περιστάσεις δεν 
είναι εξαντλητικές·
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Τροπολογία 123
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 2 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 "πτήση ανταπόκρισης": πτήση η οποία 
βάσει ενιαίας σύμβασης μεταφοράς έχει 
σκοπό να επιτρέψει στον επιβάτη να 
φτάσει σε σημείο ανταπόκρισης 
προκειμένου να αναχωρήσει με άλλη 
πτήση, ή, ανάλογα με την περίπτωση, η 
συγκεκριμένη άλλη πτήση που αναχωρεί 
από το σημείο ανταπόκρισης·

"πτήση ανταπόκρισης": πτήση η οποία 
βάσει ενιαίας σύμβασης μεταφοράς και 
ενιαίας κράτησης έχει σκοπό να επιτρέψει 
στον επιβάτη να φτάσει σε σημείο 
ανταπόκρισης προκειμένου να αναχωρήσει 
με άλλη πτήση, ή στο πλαίσιο του άρθρου 
6α, η συγκεκριμένη άλλη πτήση που 
αναχωρεί από το σημείο ανταπόκρισης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόταση τροπολογίας που συνδέεται με το άρθρο 6α παράγραφος 2 και διευκρίνιση του 
ορισμού της ενιαίας κράτησης, εφόσον γίνεται ενιαία κράτηση για μεμονωμένα εισιτήρια με 
ενιαία διαδικασία.

Τροπολογία 124
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 2 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 "πτήση ανταπόκρισης": πτήση η οποία 
βάσει ενιαίας σύμβασης μεταφοράς έχει 
σκοπό να επιτρέψει στον επιβάτη να 
φτάσει σε σημείο ανταπόκρισης 
προκειμένου να αναχωρήσει με άλλη 
πτήση, ή, ανάλογα με την περίπτωση, η 
συγκεκριμένη άλλη πτήση που αναχωρεί 

"πτήση ανταπόκρισης": πτήση η οποία 
βάσει ενιαίας σύμβασης μεταφοράς και 
μοναδικού αριθμού κράτησης έχει σκοπό 
να επιτρέψει στον επιβάτη να φτάσει σε 
σημείο ανταπόκρισης προκειμένου να 
αναχωρήσει με άλλη πτήση, ή, ανάλογα με 
την περίπτωση, η συγκεκριμένη άλλη 
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από το σημείο ανταπόκρισης· πτήση που αναχωρεί από το σημείο 
ανταπόκρισης·

Or. en

Τροπολογία 125
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 2 – στοιχείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 "τιμή εισιτηρίου": το πλήρες αντίτιμο που 
καταβάλλεται για εισιτήριο που 
περιλαμβάνει τον αεροπορικό ναύλο, και
όλους τους επιβαλλόμενους φόρους, 
επιβαρύνσεις, προσαυξήσεις και τέλη που 
καταβάλλονται για όλες τις προαιρετικές 
και μη προαιρετικές υπηρεσίες που 
περιλαμβάνονται στο εισιτήριο·

"τιμή εισιτηρίου": το πλήρες αντίτιμο που 
καταβάλλεται για εισιτήριο που 
περιλαμβάνει τον αεροπορικό ναύλο, 
όλους τους επιβαλλόμενους φόρους, 
επιβαρύνσεις, προσαυξήσεις και τέλη που 
καταβάλλονται για όλες τις προαιρετικές 
και μη προαιρετικές υπηρεσίες που 
περιλαμβάνονται στο εισιτήριο σε σχέση 
με το αεροπορικό σκέλος του ταξιδιού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι η «τιμή εισιτηρίου» αφορά μόνο τις σχετιζόμενες με τις αερομεταφορές 
υπηρεσίες (και όχι υπηρεσίες όπως κρατήσεις ξενοδοχείων ή ενοικιάσεις αυτοκινήτων).

Τροπολογία 126
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 2 – στοιχείο κβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 "ώρα άφιξης": η χρονική στιγμή κατά την 
οποία το αεροσκάφος φθάνει στην θέση 
άφιξης και ενεργοποιούνται τα φρένα 

"ώρα άφιξης": η χρονική στιγμή κατά την 
οποία το αεροσκάφος προσγειώνεται στον 
διάδρομο προσγείωσης·
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στάθμευσης (χρόνος επαναφοράς στη 
θέση ακινητοποίησης)·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ορισμένα προβλήματα που προκαλούνται στον χώρο του αεροδρομίου ενδέχεται να 
καθυστερήσουν την αποβίβαση των επιβατών από τη στιγμή που το σκάφος θα προσγειωθεί 
στον αεροδιάδρομο. Οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα πρέπει να επωμίζονται τις συνέπειες των 
εν λόγω καθυστερήσεων για τις οποίες δεν ευθύνονται.

Τροπολογία 127
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 2 – στοιχείο κγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 "καθυστέρηση διαδρόμου": κατά την 
αναχώρηση, ο χρόνος κατά τον οποίο το 
αεροσκάφος παραμένει στο έδαφος από 
την έναρξη της επιβίβασης των επιβατών 
μέχρι την ώρα απογείωσης του 
αεροσκάφους, ή, κατά την άφιξη, ο χρόνος 
από την προσγείωση του αεροσκάφους και 
την ώρα έναρξης της αποβίβασης των 
επιβατών·

"καθυστέρηση διαδρόμου": κατά την 
αναχώρηση, ο χρόνος κατά τον οποίο το 
αεροσκάφος παραμένει στο έδαφος από 
την ολοκλήρωση της επιβίβασης των 
επιβατών μέχρι την ώρα απογείωσης του 
αεροσκάφους, ή, κατά την άφιξη, ο χρόνος 
από την προσγείωση του αεροσκάφους και 
την ώρα έναρξης της αποβίβασης των 
επιβατών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο χρόνος επιβίβασης δεν πρέπει να αποτελεί «καθυστέρηση διαδρόμου». Πρέπει να ισχύει η 
ολοκλήρωση της επιβίβασης (boarding completed).

Τροπολογία 128
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο -α (νέο)
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

β) στους επιβάτες που αναχωρούν από 
αερολιμένα στο έδαφος τρίτης χώρας με 
προορισμό αερολιμένα στο έδαφος 
κράτους μέλους στο οποίο εφαρμόζεται η 
Συνθήκη, εκτός αν έχουν λάβει 
ανταλλάγματα ή αποζημίωση και τύχει 
βοήθειας στην εν λόγω τρίτη χώρα, και 
εφόσον ο πραγματικός αερομεταφορέας 
της συγκεκριμένης πτήσης είναι κοινοτικός 
αερομεταφορέας.

β) στους επιβάτες που αναχωρούν από 
αερολιμένα στο έδαφος τρίτης χώρας με 
προορισμό αερολιμένα στο έδαφος 
κράτους μέλους στο οποίο εφαρμόζεται η 
Συνθήκη, εκτός αν έχουν λάβει 
ανταλλάγματα ή αποζημίωση και τύχει 
βοήθειας στην εν λόγω τρίτη χώρα, και 
εφόσον ο πραγματικός αερομεταφορέας 
της συγκεκριμένης πτήσης είναι κοινοτικός 
αερομεταφορέας ή εφόσον πρόκειται για 
πτήση επιστροφής της οποίας η κράτηση 
έγινε σε συνδυασμό με πτήση 
ανταπόκρισης κοινοτικού αερομεταφορέα 
από αερολιμένα της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 129
Συλβάνα Ράπτη, Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης 
επιβατών παρά τη θέλησή τους, ο 
πραγματικός αερομεταφορέας τους 
αποζημιώνει αμέσως σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 7 και τους παρέχει 
βοήθεια σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 8. Εάν ο επιβάτης επιλέξει αλλαγή 
δρομολογίου με την νωρίτερη δυνατή 
πτήση δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 
1 στοιχείο β) και εάν η ώρα αναχώρησης 
είναι τουλάχιστον δύο ώρες μετά την 
αρχική ώρα αναχώρησης, ο πραγματικός 
αερομεταφορέας παρέχει βοήθεια στον 
επιβάτη σύμφωνα με το άρθρο 9.

Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης 
επιβατών παρά τη θέλησή τους, ο 
πραγματικός αερομεταφορέας τους 
αποζημιώνει αμέσως και χωρίς άλλες 
διατυπώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 και τους παρέχει βοήθεια 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8. 
Εάν ο επιβάτης επιλέξει αλλαγή 
δρομολογίου με την νωρίτερη δυνατή 
πτήση δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 
1 στοιχείο β) και εάν η ώρα αναχώρησης 
είναι τουλάχιστον δύο ώρες μετά την 
αρχική ώρα αναχώρησης, ο πραγματικός 
αερομεταφορέας παρέχει βοήθεια στον 
επιβάτη σύμφωνα με το άρθρο 9.
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Τροπολογία 130
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης 
επιβατών παρά τη θέλησή τους, ο 
πραγματικός αερομεταφορέας τους 
αποζημιώνει αμέσως σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 7 και τους παρέχει 
βοήθεια σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 8. Εάν ο επιβάτης επιλέξει αλλαγή 
δρομολογίου με την νωρίτερη δυνατή 
πτήση δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 
1 στοιχείο β) και εάν η ώρα αναχώρησης 
είναι τουλάχιστον δύο ώρες μετά την 
αρχική ώρα αναχώρησης, ο πραγματικός 
αερομεταφορέας παρέχει βοήθεια στον 
επιβάτη σύμφωνα με το άρθρο 9.

Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης 
επιβατών στην πτήση μετάβασης ή 
επιστροφής παρά τη θέλησή τους, ο 
πραγματικός αερομεταφορέας τους 
αποζημιώνει αμέσως σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 7 και τους παρέχει 
βοήθεια σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 8. Εάν ο επιβάτης επιλέξει αλλαγή 
δρομολογίου με την νωρίτερη δυνατή 
πτήση δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 
1 στοιχείο β), ο πραγματικός 
αερομεταφορέας παρέχει βοήθεια στον 
επιβάτη σύμφωνα με το άρθρο 9.

Or. en

Τροπολογία 131
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται σε 
εισιτήρια επιστροφής εφόσον ο επιβάτης 
αντιμετωπίσει άρνηση επιβίβασης στο 
ταξίδι επιστροφής με την δικαιολογία ότι 
δεν πραγματοποίησε το ταξίδι μετάβασης 
και δεν κατέβαλε πρόσθετο τέλος για τον 

Με την επιφύλαξη συμβατικής ρήτρας 
που προβλέπει ρητώς και σαφώς το 
αντίθετο, οι παράγραφοι 1 και 2 
εφαρμόζονται σε εισιτήρια επιστροφής 
εφόσον ο επιβάτης αντιμετωπίσει άρνηση 
επιβίβασης στο ταξίδι επιστροφής με τη
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σκοπό αυτό. δικαιολογία ότι δεν πραγματοποίησε το 
ταξίδι μετάβασης και δεν κατέβαλε 
πρόσθετο τέλος για τον σκοπό αυτό.

Σε περίπτωση συμβατικής ρήτρας που 
απαγορεύει ρητώς και σαφώς στον 
επιβάτη την επιβίβαση στο ταξίδι 
επιστροφής με τη δικαιολογία ότι δεν 
πραγματοποίησε το ταξίδι μετάβασης, οι 
επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται στα 
διάφορα στάδια της διαδικασίας 
κράτησης σχετικά με τους όρους που 
ισχύουν για την πτήση επιστροφής σε 
περίπτωση που δεν έχουν 
πραγματοποιήσει το ταξίδι μετάβασης, 
και ιδίως:
- για το γεγονός ότι μπορεί να 
αντιμετωπίσουν άρνηση επιβίβασης στο 
ταξίδι επιστροφής σε περίπτωση που δεν 
πραγματοποίησαν το ταξίδι μετάβασης 
για λόγους που δεν ήταν βάσιμοι·
- για το είδος των λόγων που θεωρούνται 
βάσιμοι για τη μη πραγματοποίηση του 
ταξιδίου μετάβασης καθώς και για τις 
προθεσμίες και τα μέσα με τα οποία 
μπορούν εγκύρως να ενημερώσουν 
σχετικά την εταιρεία· 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι εταιρείες δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αρνούνται την επιβίβαση στο ταξίδι της 
επιστροφής με τη δικαιολογία της «μη εμφάνισης» του επιβάτη στο ταξίδι μετάβασης, ιδίως 
όσον αφορά τους καλόπιστους επιβάτες που δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν την πτήση για 
βάσιμο λόγο. Ωστόσο, μια γενική απαγόρευση δεν θα επέτρεπε στις αεροπορικές εταιρείες να 
προσφέρουν πτήσεις με ενδιάμεσο σταθμό σε χαμηλότερες τιμές από τις απευθείας πτήσεις. 
Πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα θέσπισης ειδικών ρητρών όσον αφορά τη «μη εμφάνιση 
επιβάτη», οι οποίες υποχρεωτικά θα συνοδεύονται από πλήρη ενημέρωση του καταναλωτή και 
απαλλαγή σε περίπτωση που συντρέχει «βάσιμος λόγος».

Τροπολογία 132
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται σε 
εισιτήρια επιστροφής εφόσον ο επιβάτης 
αντιμετωπίσει άρνηση επιβίβασης στο 
ταξίδι επιστροφής με την δικαιολογία ότι 
δεν πραγματοποίησε το ταξίδι μετάβασης 
και δεν κατέβαλε πρόσθετο τέλος για τον 
σκοπό αυτό.

Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται σε 
εισιτήρια πτήσης με ανταπόκριση και σε 
εισιτήρια επιστροφής εφόσον ο επιβάτης 
αντιμετωπίσει άρνηση επιβίβασης στο 
ταξίδι επιστροφής ή στην πτήση 
ανταπόκρισης με την δικαιολογία ότι δεν 
πραγματοποίησε το ταξίδι μετάβασης ή 
ένα μεμονωμένο σκέλος του και δεν 
κατέβαλε πρόσθετο τέλος για τον σκοπό 
αυτό.

Or. de

Τροπολογία 133
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται σε 
εισιτήρια επιστροφής εφόσον ο επιβάτης 
αντιμετωπίσει άρνηση επιβίβασης στο 
ταξίδι επιστροφής με την δικαιολογία ότι 
δεν πραγματοποίησε το ταξίδι μετάβασης 
και δεν κατέβαλε πρόσθετο τέλος για τον 
σκοπό αυτό.

Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται σε 
εισιτήρια επιστροφής εφόσον ο επιβάτης 
αντιμετωπίσει άρνηση επιβίβασης στο 
ταξίδι επιστροφής με την δικαιολογία ότι 
δεν πραγματοποίησε το ταξίδι μετάβασης 
και δεν κατέβαλε πρόσθετο τέλος για τον 
σκοπό αυτό. Δεν υφίσταται άρνηση 
επιβίβασης κατά την έννοια της 
παρούσας παραγράφου, όταν ένα 
εισιτήριο περιλαμβάνει περισσότερες από 
δύο πτήσεις και ο επιβάτης δεν 
μεταφερθεί διότι δεν πραγματοποίησε 
όλες τις προβλεπόμενες πτήσεις ή δεν 
τήρησε τη συμφωνημένη σειρά των 
πτήσεων. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί 
λόγω ανυπέρβλητων, έκτακτων 
περιστάσεων, ο επιβάτης μπορεί να 
πραγματοποιήσει τις υπολειπόμενες 
πτήσεις του ταξιδιού στη συμφωνημένη 
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σειρά, εφόσον αποδείξει στην αεροπορική 
εταιρεία την ύπαρξη των εν λόγω 
περιστάσεων το αργότερο μέχρι την 
αναχώρηση της επόμενης πτήσης.

Or. de

Τροπολογία 134
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται σε 
εισιτήρια επιστροφής εφόσον ο επιβάτης 
αντιμετωπίσει άρνηση επιβίβασης στο 
ταξίδι επιστροφής με την δικαιολογία ότι 
δεν πραγματοποίησε το ταξίδι μετάβασης 
και δεν κατέβαλε πρόσθετο τέλος για τον 
σκοπό αυτό.

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζονται σε 
εισιτήρια επιστροφής εφόσον ο επιβάτης 
αντιμετωπίσει άρνηση επιβίβασης στο 
ταξίδι επιστροφής με την δικαιολογία ότι 
δεν πραγματοποίησε το ταξίδι μετάβασης 
και δεν κατέβαλε πρόσθετο τέλος για τον 
σκοπό αυτό.
(Η παρούσα τροπολογία αφορά μόνο την 
ελληνική έκδοση. Αποσκοπεί να διορθώσει 
ένα σφάλμα στην ελληνική έκδοση της 
πρότασης της Επιτροπής που αφορά μόνο 
τις παραγράφους 1 και 2 και όχι τις 
παραγράφους 1, 2 και 3, όπως στις άλλες 
γλωσσικές εκδόσεις.)

Or. el

Τροπολογία 135
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται σε Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζονται σε 
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εισιτήρια επιστροφής εφόσον ο επιβάτης 
αντιμετωπίσει άρνηση επιβίβασης στο 
ταξίδι επιστροφής με την δικαιολογία ότι 
δεν πραγματοποίησε το ταξίδι μετάβασης 
και δεν κατέβαλε πρόσθετο τέλος για τον 
σκοπό αυτό.

εισιτήρια επιστροφής εφόσον ο επιβάτης 
αντιμετωπίσει άρνηση επιβίβασης στο 
ταξίδι επιστροφής με την δικαιολογία ότι 
δεν πραγματοποίησε το ταξίδι μετάβασης 
και δεν κατέβαλε πρόσθετο τέλος για τον 
σκοπό αυτό.
(Η παρούσα τροπολογία αφορά μόνο την 
ελληνική έκδοση. Αποσκοπεί να διορθώσει 
ένα σφάλμα στην ελληνική έκδοση της 
πρότασης της Επιτροπής που αφορά μόνο 
τις παραγράφους 1 και 2 και όχι τις 
παραγράφους 1, 2 και 3, όπως στις άλλες 
γλωσσικές εκδόσεις.)

Or. el

Τροπολογία 136
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν ο επιβάτης, ή μεσάζων που ενεργεί 
για λογαριασμό του, αναφέρει λάθος στη 
γραφή του ονόματος ενός ή περισσότερων 
επιβατών που περιλαμβάνονται στην ίδια 
σύμβαση μεταφοράς, το οποίο ενδέχεται 
να έχει ως αποτέλεσμα άρνηση επιβίβασης, 
ο αερομεταφορέας το διορθώνει 
τουλάχιστον μία φορά μέχρι και 48 ώρες
πριν από την αναχώρηση χωρίς επιπλέον 
επιβάρυνση για τον επιβάτη ή τον 
μεσάζοντα, εκτός εάν του απαγορεύεται να 
ενεργήσει με αυτό τον τρόπο λόγω εθνικής 
η διεθνούς νομοθεσίας.

Εάν ο επιβάτης, ή μεσάζων που ενεργεί για 
λογαριασμό του, αναφέρει λάθος στη 
γραφή του ονόματος ή της επωνυμίας ενός 
ή περισσότερων επιβατών που 
περιλαμβάνονται στην ίδια σύμβαση 
μεταφοράς, το οποίο ενδέχεται να έχει ως 
αποτέλεσμα άρνηση επιβίβασης, ο 
αερομεταφορέας το διορθώνει πριν από 
την αναχώρηση χωρίς επιπλέον 
επιβάρυνση για τον επιβάτη ή τον 
μεσάζοντα, εκτός εάν του απαγορεύεται να 
ενεργήσει με αυτό τον τρόπο λόγω εθνικής 
η διεθνούς νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 137
Συλβάνα Ράπτη
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν 
υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση 
σύμφωνα με το άρθρο 7 αν μπορεί να 
αποδείξει ότι η ματαίωση έχει προκληθεί 
από έκτακτες περιστάσεις και ότι η 
ματαίωση δεν μπορούσε να αποφευχθεί 
ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα 
μέτρα. Επίκληση των εν λόγω έκτακτων 
περιστάσεων είναι δυνατόν να γίνει 
εφόσον επηρεάζουν την οικεία πτήση ή 
την προηγούμενη πτήση που 
πραγματοποιήθηκε με το ίδιο αεροσκάφος.

Ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν 
υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση 
σύμφωνα με το άρθρο 7 αν μπορεί να 
αποδείξει ότι η ματαίωση έχει προκληθεί 
από έκτακτες περιστάσεις και ότι η 
ματαίωση δεν μπορούσε να αποφευχθεί 
ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα 
μέτρα. Επίκληση των εν λόγω έκτακτων 
περιστάσεων είναι δυνατόν να γίνει 
εφόσον επηρεάζουν την οικεία πτήση ή 
την προηγούμενη πτήση που 
πραγματοποιήθηκε με το ίδιο αεροσκάφος. 
Εφόσον, στο πλαίσιο αξίωσης 
αποζημίωσης των επιβατών, ο 
αερομεταφορέας δεν προσκομίσει τα εν 
λόγω αποδεικτικά στοιχεία εγγράφως, 
εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση 
καταβολής αποζημίωσης.

Or. en

Τροπολογία 138
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν 
υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση 
σύμφωνα με το άρθρο 7 αν μπορεί να 
αποδείξει ότι η ματαίωση έχει προκληθεί 
από έκτακτες περιστάσεις και ότι η 
ματαίωση δεν μπορούσε να αποφευχθεί 
ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα 
μέτρα. Επίκληση των εν λόγω έκτακτων 

Ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν 
υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση 
σύμφωνα με το άρθρο 7 αν μπορεί να 
αποδείξει ότι η ματαίωση έχει προκληθεί 
από έκτακτες περιστάσεις και ότι η 
ματαίωση δεν μπορούσε να αποφευχθεί 
ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα 
μέτρα. Επίκληση των εν λόγω έκτακτων 
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περιστάσεων είναι δυνατόν να γίνει 
εφόσον θίγουν τη σχετική πτήση ή την 
προηγούμενη πτήση που 
πραγματοποιήθηκε με το ίδιο αεροσκάφος.

περιστάσεων είναι δυνατόν να γίνει 
εφόσον θίγουν τη σχετική πτήση ή την 
προηγούμενη πτήση που 
πραγματοποιήθηκε με το ίδιο αεροσκάφος. 
Εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν 
αποδείξει εντός δύο εβδομάδων περί 
ποίων συγκεκριμένων έκτακτων 
περιστάσεων επρόκειτο πέραν της 
ευθύνης του πραγματικού αερομεταφορέα 
και ότι λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για να αποτραπεί η ματαίωση ή η 
καθυστέρηση της πτήσης, ο επιβάτης 
λαμβάνει χωρίς καθυστέρηση τις 
προβλεπόμενες αποζημιώσεις βάσει του 
παρόντος κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 139
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Προστίθεται η παράγραφος 5α:
«5α. Σε περίπτωση ματαίωσης πτήσης 
λόγω αφερεγγυότητας ενός 
αερομεταφορέα ή ανάκλησης της 
λειτουργίας, οι επιβάτες έχουν δικαίωμα 
επιστροφής της τιμής του εισιτηρίου ή 
δικαίωμα πτήσης επιστροφής στο αρχικό 
σημείο αναχώρησης σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) και 
δικαίωμα φροντίδας σύμφωνα με το 
άρθρο 9. Οι αερομεταφορείς παρέχουν 
επαρκείς εγγυήσεις που εξασφαλίζουν την 
επιστροφή χρημάτων και τον 
επαναπατρισμό των επιβατών.»

Or. de
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Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση ματαίωσης λόγω αφερεγγυότητας ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, οι επιβάτες 
πρέπει να προστατεύονται. Στις παραπάνω αιτίες ανήκει και η ανάκληση άδειας λειτουργίας.

Τροπολογία 140
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

όταν η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον 
δύο ώρες, τη βοήθεια που προβλέπεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο 
άρθρο 9 παράγραφος 2· και

τη βοήθεια που προβλέπεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 9 
παράγραφος 2· και

Or. de

Τροπολογία 141
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 όταν η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον 
πέντε ώρες, και περιλαμβάνει μία ή 
περισσότερες διανυκτερεύσεις, τη βοήθεια 
που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 
1 στοιχεία β) και γ)· και

όταν η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον 
τρεις ώρες, και περιλαμβάνει μία ή 
περισσότερες διανυκτερεύσεις, τη βοήθεια 
που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 
1 στοιχεία β) και γ)· και

Or. de

Τροπολογία 142
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 όταν η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον 
πέντε ώρες, τη βοήθεια που προβλέπεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α).

όταν η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον 
τρεις ώρες, τη βοήθεια που προβλέπεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

Or. de

Τροπολογία 143
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

πέντε ώρες ή περισσότερο μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης για όλα τα 
ενδοκοινοτικά ταξίδια και για ταξίδια 
προς/από τρίτες χώρες σε απόσταση το 
πολύ 3.500 χιλιομέτρων·

τρεις ώρες ή περισσότερο μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης για όλα τα 
ταξίδια στο εσωτερικό της Ένωσης και για 
ταξίδια προς/από τρίτες χώρες σε 
απόσταση το πολύ 3.500 χιλιομέτρων·

Or. de

Τροπολογία 144
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

πέντε ώρες ή περισσότερο μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης για όλα τα 
ενδοκοινοτικά ταξίδια και για ταξίδια 
προς/από τρίτες χώρες σε απόσταση το 

τρεις ώρες ή περισσότερο μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης για όλα τα 
ταξίδια στο εσωτερικό της Ένωσης και για 
ταξίδια προς/από τρίτες χώρες σε 
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πολύ 3.500 χιλιομέτρων· απόσταση το πολύ 3.500 χιλιομέτρων·

Or. de

Τροπολογία 145
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

πέντε ώρες ή περισσότερο μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης για όλα τα 
ενδοκοινοτικά ταξίδια και για ταξίδια 
προς/από τρίτες χώρες σε απόσταση το 
πολύ 3.500 χιλιομέτρων·

τρεις ώρες ή περισσότερο μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης για όλα τα 
ενδοκοινοτικά ταξίδια και για ταξίδια 
προς/από τρίτες χώρες σε απόσταση το 
πολύ 3.500 χιλιομέτρων·

Or. en

Τροπολογία 146
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εννέα ώρες ή περισσότερο μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης για ταξίδια 
προς/από τρίτες χώρες σε απόσταση από 
3.500 έως 6.000 χιλιόμετρα·

πέντε ώρες ή περισσότερο μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης για ταξίδια 
προς/από τρίτες χώρες σε απόσταση από 
3.500 έως 6.000 χιλιόμετρα·

Or. de

Τροπολογία 147
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εννέα ώρες ή περισσότερο μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης για ταξίδια 
προς/από τρίτες χώρες σε απόσταση από 
3.500 έως 6.000 χιλιόμετρα·

πέντε ώρες ή περισσότερο μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης για ταξίδια 
προς/από τρίτες χώρες σε απόσταση άνω
των 3.500 χιλιομέτρων·

Or. de

Τροπολογία 148
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εννέα ώρες ή περισσότερο μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης για ταξίδια 
προς/από τρίτες χώρες σε απόσταση από 
3.500 έως 6.000 χιλιόμετρα·

πέντε ώρες ή περισσότερο μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης για ταξίδια 
προς/από τρίτες χώρες σε απόσταση από 
3.500 έως 6.000 χιλιόμετρα·

Or. en

Τροπολογία 149
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 δώδεκα ώρες ή περισσότερο μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης για 
ταξίδια προς/από τρίτες χώρες σε 
απόσταση 6.000 χιλιομέτρων και άνω.

διαγράφεται
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Or. de

Τροπολογία 150
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 δώδεκα ώρες ή περισσότερο μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης για 
ταξίδια προς/από τρίτες χώρες σε 
απόσταση 6.000 χιλιομέτρων και άνω.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 151
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δώδεκα ώρες ή περισσότερο μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης για ταξίδια 
προς/από τρίτες χώρες σε απόσταση 6.000 
χιλιομέτρων και άνω.

επτά ώρες ή περισσότερο μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης για ταξίδια 
προς/από τρίτες χώρες σε απόσταση 6.000 
χιλιομέτρων και άνω.

Or. de

Τροπολογία 152
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν 
υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση 
σύμφωνα με το άρθρο 7 αν μπορεί να 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση ή ο 
αναπρογραμματισμός έχουν προκληθεί από 
έκτακτες περιστάσεις και ότι η 
καθυστέρηση ή ο αναπρογραμματισμός 
δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί 
ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα 
μέτρα. Επίκληση των εν λόγω έκτακτων 
περιστάσεων είναι δυνατόν να γίνει 
εφόσον θίγουν τη σχετική πτήση ή την 
προηγούμενη πτήση που 
πραγματοποιήθηκε με το ίδιο αεροσκάφος.

Ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν 
υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση 
σύμφωνα με το άρθρο 7 αν μπορεί να 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση ή ο 
αναπρογραμματισμός έχουν προκληθεί από 
έκτακτες περιστάσεις και ότι η 
καθυστέρηση ή ο αναπρογραμματισμός 
δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί 
ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα 
μέτρα. Επίκληση των εν λόγω έκτακτων 
περιστάσεων είναι δυνατόν να γίνει 
εφόσον θίγουν τη σχετική πτήση ή την 
προηγούμενη πτήση που 
πραγματοποιήθηκε με το ίδιο αεροσκάφος. 
Ο επιβάτης μπορεί να απαιτήσει να 
ενημερωθεί από τον αερομεταφορέα για 
τις εν λόγω έκτακτες περιστάσεις.

Or. fr

Τροπολογία 153
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Σε περίπτωση που το αεροσκάφος 
αλλάξει διαδρομή και κατευθυνθεί προς 
αερολιμένα διαφορετικό από τον 
αερολιμένα προορισμού για λόγους που 
βρίσκονται εκτός του ελέγχου του 
αερομεταφορέα, ο αερομεταφορέας 
προβλέπει τη μεταφορά των επιβατών το 
συντομότερο δυνατό στο σημείο άφιξης 
και τους παρέχει βοήθεια σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Θα ήταν άδικο για τις αεροπορικές εταιρείες να θεωρηθεί, σύμφωνα με την πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι η αλλαγή πορείας ισοδυναμεί με ακύρωση. Εντούτοις, οι 
αερομεταφορείς πρέπει να διασφαλίζουν τη μεταφορά των επιβατών τους στον τελικό 
προορισμό το συντομότερο δυνατό και να τους παρέχουν γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα με 
τον χρόνο αναμονής.

Τροπολογία 154
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Με την επιφύλαξη περιορισμών για 
λόγους ασφαλείας πτήσεων, εάν η 
καθυστέρηση διαδρόμου υπερβαίνει τη μία 
ώρα, ο πραγματικός αερομεταφορέας 
παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε τουαλέτες 
και πόσιμο νερό, εξασφαλίζει επαρκή 
θέρμανση ή ψύξη του θαλάμου επιβατών, 
καθώς και τη διάθεση επαρκούς ιατρικής 
φροντίδας εάν απαιτείται. Εάν η μέγιστη 
καθυστέρηση διαδρόμου ανέλθει σε πέντε
ώρες, το αεροσκάφος επιστρέφει στην 
θύρα ή σε άλλο κατάλληλο σημείο 
αποβίβασης όπου θα επιτραπεί στους 
επιβάτες να αποβιβαστούν και να τους 
παρασχεθεί βοήθεια ίδια με εκείνη που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1, εκτός και 
αν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας πτήσεων ή 
ασφάλειας από έκνομες ενέργειες για τους 
οποίους το αεροσκάφος δεν μπορεί να 
εγκαταλείψει την θέση του στον 
διάδρομο.»

Με την επιφύλαξη περιορισμών για λόγους 
ασφαλείας πτήσεων, εάν η καθυστέρηση 
διαδρόμου υπερβαίνει τη μία ώρα, ο 
πραγματικός αερομεταφορέας παρέχει 
δωρεάν πρόσβαση σε τουαλέτες και 
πόσιμο νερό, εξασφαλίζει επαρκή 
θέρμανση ή ψύξη του θαλάμου επιβατών, 
καθώς και τη διάθεση επαρκούς ιατρικής 
φροντίδας εάν απαιτείται. Εάν η μέγιστη 
καθυστέρηση διαδρόμου ανέλθει σε τρεις
ώρες, το αεροσκάφος επιστρέφει στην 
θύρα ή σε άλλο κατάλληλο σημείο 
αποβίβασης όπου θα επιτραπεί στους 
επιβάτες να αποβιβαστούν και να τους 
παρασχεθεί βοήθεια ίδια με εκείνη που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1, εκτός και 
αν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας πτήσεων ή 
ασφάλειας από έκνομες ενέργειες για τους 
οποίους το αεροσκάφος δεν μπορεί να 
εγκαταλείψει την θέση του στον 
διάδρομο.»

Or. de

Τροπολογία 155
Συλβάνα Ράπτη
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Με την επιφύλαξη περιορισμών για 
λόγους ασφαλείας πτήσεων, εάν η 
καθυστέρηση διαδρόμου υπερβαίνει τη 
μία ώρα, ο πραγματικός αερομεταφορέας 
παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε τουαλέτες 
και πόσιμο νερό, εξασφαλίζει επαρκή 
θέρμανση ή ψύξη του θαλάμου επιβατών, 
καθώς και τη διάθεση επαρκούς ιατρικής 
φροντίδας εάν απαιτείται. Εάν η μέγιστη 
καθυστέρηση διαδρόμου ανέλθει σε πέντε
ώρες, το αεροσκάφος επιστρέφει στην θύρα 
ή σε άλλο κατάλληλο σημείο αποβίβασης 
όπου θα επιτραπεί στους επιβάτες να 
αποβιβαστούν και να τους παρασχεθεί 
βοήθεια ίδια με εκείνη που καθορίζεται 
στην παράγραφο 1, εκτός και αν υπάρχουν 
λόγοι ασφαλείας πτήσεων ή ασφάλειας 
από έκνομες ενέργειες για τους οποίους το 
αεροσκάφος δεν μπορεί να εγκαταλείψει 
την θέση του στον διάδρομο.

Με την επιφύλαξη περιορισμών για λόγους 
ασφαλείας πτήσεων, σε περίπτωση 
καθυστέρησης διαδρόμου, ο πραγματικός 
αερομεταφορέας παρέχει δωρεάν 
πρόσβαση σε τουαλέτες και πόσιμο νερό, 
εξασφαλίζει επαρκή θέρμανση ή ψύξη του 
θαλάμου επιβατών, καθώς και τη διάθεση 
επαρκούς ιατρικής φροντίδας εάν 
απαιτείται. Εάν η μέγιστη καθυστέρηση 
διαδρόμου ανέλθει σε δύο ώρες, το 
αεροσκάφος επιστρέφει στη θύρα ή σε 
άλλο κατάλληλο σημείο αποβίβασης όπου 
θα επιτραπεί στους επιβάτες να 
αποβιβαστούν και να τους παρασχεθεί 
βοήθεια ίδια με εκείνη που καθορίζεται 
στην παράγραφο 1, εκτός και αν υπάρχουν 
λόγοι ασφαλείας πτήσεων ή ασφάλειας 
από έκνομες ενέργειες για τους οποίους το 
αεροσκάφος δεν μπορεί να εγκαταλείψει 
την θέση του στον διάδρομο.

Or. en

Τροπολογία 156
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Με την επιφύλαξη περιορισμών για 
λόγους ασφαλείας πτήσεων, εάν η 
καθυστέρηση διαδρόμου υπερβαίνει τη μία 
ώρα, ο πραγματικός αερομεταφορέας 
παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε τουαλέτες 
και πόσιμο νερό, εξασφαλίζει επαρκή 
θέρμανση ή ψύξη του θαλάμου επιβατών, 

Με την επιφύλαξη περιορισμών για λόγους 
ασφαλείας πτήσεων, εάν η καθυστέρηση 
διαδρόμου υπερβαίνει τη μία ώρα, ο 
πραγματικός αερομεταφορέας παρέχει 
δωρεάν πρόσβαση σε τουαλέτες και 
πόσιμο νερό, εξασφαλίζει επαρκή 
θέρμανση ή ψύξη του θαλάμου επιβατών, 
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καθώς και τη διάθεση επαρκούς ιατρικής 
φροντίδας εάν απαιτείται. Εάν η μέγιστη 
καθυστέρηση διαδρόμου ανέλθει σε πέντε
ώρες, το αεροσκάφος επιστρέφει στην 
θύρα ή σε άλλο κατάλληλο σημείο 
αποβίβασης όπου θα επιτραπεί στους 
επιβάτες να αποβιβαστούν και να τους 
παρασχεθεί βοήθεια ίδια με εκείνη που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1, εκτός και 
αν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας πτήσεων ή 
ασφάλειας από έκνομες ενέργειες για τους 
οποίους το αεροσκάφος δεν μπορεί να 
εγκαταλείψει την θέση του στον 
διάδρομο.»

καθώς και τη διάθεση επαρκούς ιατρικής 
φροντίδας εάν απαιτείται. Εάν η μέγιστη 
καθυστέρηση διαδρόμου ανέλθει σε δύο
ώρες, το αεροσκάφος επιστρέφει στην 
θύρα ή σε άλλο κατάλληλο σημείο 
αποβίβασης όπου θα επιτραπεί στους 
επιβάτες να αποβιβαστούν και να τους 
παρασχεθεί βοήθεια ίδια με εκείνη που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1, εκτός και 
αν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας πτήσεων ή 
ασφάλειας από έκνομες ενέργειες για τους 
οποίους το αεροσκάφος δεν μπορεί να 
εγκαταλείψει την θέση του στον 
διάδρομο.»

Or. de

Τροπολογία 157
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Με την επιφύλαξη περιορισμών για 
λόγους ασφαλείας πτήσεων, εάν η
καθυστέρηση διαδρόμου υπερβαίνει τη 
μία ώρα, ο πραγματικός αερομεταφορέας 
παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε τουαλέτες 
και πόσιμο νερό, εξασφαλίζει επαρκή 
θέρμανση ή ψύξη του θαλάμου επιβατών, 
καθώς και τη διάθεση επαρκούς ιατρικής 
φροντίδας εάν απαιτείται. Εάν η μέγιστη 
καθυστέρηση διαδρόμου ανέλθει σε πέντε
ώρες, το αεροσκάφος επιστρέφει στην 
θύρα ή σε άλλο κατάλληλο σημείο 
αποβίβασης όπου θα επιτραπεί στους 
επιβάτες να αποβιβαστούν και να τους 
παρασχεθεί βοήθεια ίδια με εκείνη που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1, εκτός και 
αν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας πτήσεων ή 
ασφάλειας από έκνομες ενέργειες για τους 
οποίους το αεροσκάφος δεν μπορεί να 

Με την επιφύλαξη περιορισμών για λόγους 
ασφαλείας πτήσεων, εάν συντρέχει 
καθυστέρηση διαδρόμου, ο πραγματικός 
αερομεταφορέας παρέχει δωρεάν 
πρόσβαση σε τουαλέτες και πόσιμο νερό, 
εξασφαλίζει επαρκή θέρμανση ή ψύξη του 
θαλάμου επιβατών, καθώς και τη διάθεση 
επαρκούς ιατρικής φροντίδας εάν 
απαιτείται. Εάν η μέγιστη καθυστέρηση
διαδρόμου ανέλθει σε δύο ώρες, το 
αεροσκάφος επιστρέφει στην θύρα ή σε 
άλλο κατάλληλο σημείο αποβίβασης όπου 
θα επιτραπεί στους επιβάτες να 
αποβιβαστούν και να τους παρασχεθεί 
βοήθεια ίδια με εκείνη που καθορίζεται 
στην παράγραφο 1, εκτός και αν υπάρχουν 
λόγοι ασφαλείας πτήσεων ή ασφάλειας 
από έκνομες ενέργειες για τους οποίους το 
αεροσκάφος δεν μπορεί να εγκαταλείψει 
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εγκαταλείψει την θέση του στον διάδρομο. την θέση του στον διάδρομο.

Or. el

Αιτιολόγηση

Το ελάχιστο όριο των πέντε ωρών που ορίζεται για την καθυστέρηση διαδρόμου προτού 
επιτραπεί στους επιβάτες να αποβιβαστούν είναι υπερβολικά υψηλό και θα πρέπει να 
αντικατασταθεί από δύο ώρες. Παράλληλα σε περίπτωση καθυστέρησης διαδρόμου ο 
αερομεταφορέας θα πρέπει να προσφέρει δωρεάν βασικές παροχές στους επιβάτες.

Τροπολογία 158
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Με την επιφύλαξη περιορισμών για 
λόγους ασφαλείας πτήσεων, εάν η 
καθυστέρηση διαδρόμου υπερβαίνει τη μία 
ώρα, ο πραγματικός αερομεταφορέας 
παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε τουαλέτες 
και πόσιμο νερό, εξασφαλίζει επαρκή 
θέρμανση ή ψύξη του θαλάμου επιβατών, 
καθώς και τη διάθεση επαρκούς ιατρικής 
φροντίδας εάν απαιτείται. Εάν η μέγιστη 
καθυστέρηση διαδρόμου ανέλθει σε πέντε
ώρες, το αεροσκάφος επιστρέφει στην 
θύρα ή σε άλλο κατάλληλο σημείο 
αποβίβασης όπου θα επιτραπεί στους 
επιβάτες να αποβιβαστούν και να τους 
παρασχεθεί βοήθεια ίδια με εκείνη που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1, εκτός και 
αν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας πτήσεων ή
ασφάλειας από έκνομες ενέργειες για τους 
οποίους το αεροσκάφος δεν μπορεί να 
εγκαταλείψει την θέση του στον διάδρομο.

Με την επιφύλαξη περιορισμών για λόγους 
ασφαλείας πτήσεων, εάν η καθυστέρηση 
διαδρόμου υπερβαίνει τη μία ώρα, ο 
πραγματικός αερομεταφορέας παρέχει 
δωρεάν πρόσβαση σε τουαλέτες και 
πόσιμο νερό, εξασφαλίζει επαρκή 
θέρμανση ή ψύξη του θαλάμου επιβατών, 
καθώς και τη διάθεση επαρκούς ιατρικής 
φροντίδας εάν απαιτείται. Εάν η μέγιστη 
καθυστέρηση διαδρόμου ανέλθει σε 
τέσσερις ώρες, το αεροσκάφος επιστρέφει 
στην θύρα ή σε άλλο κατάλληλο σημείο 
αποβίβασης όπου θα επιτραπεί στους 
επιβάτες να αποβιβαστούν και να τους 
παρασχεθεί βοήθεια ίδια με εκείνη που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1, εκτός και 
αν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας πτήσεων,
ασφάλειας από έκνομες ενέργειες ή 
νομοθεσίας για τους οποίους το 
αεροσκάφος δεν μπορεί να εγκαταλείψει 
την θέση του στον διάδρομο.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η πεντάωρη αναμονή εντός αεροσκάφους που είναι ακινητοποιημένο στον αεροδιάδρομο είναι 
εξαιρετικά μεγάλη για τους επιβάτες. Συνεπώς, το εν λόγω διάστημα θα πρέπει να μειωθεί. 
Αντιθέτως, όσον αφορά τους λόγους που μπορούν να μην επιτρέψουν στο αεροσκάφος να 
εγκαταλείψει τη θέση του στον αεροδιάδρομο, λόγοι που απορρέουν από τη νομοθεσία, και 
ιδίως τις πολιτικές μετανάστευσης, μπορούν να εμποδίσουν τη αποβίβαση των επιβατών από το 
αεροσκάφος και, ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Τροπολογία 159
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Regulation (EC) No 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που η καθυστέρηση 
διαδρόμου υπερβεί τη μία ώρα θα πρέπει 
να παρέχονται τα γεύματα και 
αναψυκτικά όπως ορίζεται στο άρθρο 9 
(1) (α).

Or. el

Τροπολογία 160
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Προστίθεται η παράγραφος 5α (νέα):
«5α. Σε περίπτωση ματαίωσης πτήσης 
λόγω αφερεγγυότητας του 
αερομεταφορέα ή αναστολής των 
πτητικών δραστηριοτήτων ενός 
αερομεταφορέα λόγω ανάκλησης της 
άδειας λειτουργίας του, οι επιβάτες έχουν
δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή 
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μεταφοράς με άλλη πτήση στο σημείο 
αναχώρησής τους σύμφωνα με το άρθρο 
8 παράγραφος 1 στοιχείο α), και 
δικαίωμα σε φροντίδα, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 9. Οι αερομεταφορείς παρέχουν 
επαρκείς εγγυήσεις που εξασφαλίζουν την 
επιστροφή χρημάτων και τον 
επαναπατρισμό των επιβατών.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση αναστολής της δραστηριότητας κάποιου αερομεταφορέα, πρέπει να προβλέπεται 
η παροχή προστασίας στους επιβάτες, η οποία θα συνίσταται είτε στην κάλυψη του κόστους του 
αχρησιμοποίητου εισιτηρίου τους είτε στον επαναπατρισμό των επιβατών σε περίπτωση που 
έχουν ακινητοποιηθεί στο εξωτερικό. Το είδος της προστασίας που πρέπει να προβλέπεται στην 
προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να είναι αντίστοιχο εκείνου που προβλέπεται για τους πελάτες 
που έχουν πραγματοποιήσει κράτηση για οργανωμένα ταξίδια (οδηγία 90/314/ΕΟΚ). Παρέχεται 
κάποιου είδους ευελιξία στους μεταφορείς όσον αφορά τα μέσα (χρηματική κάλυψη, ασφάλιση 
κ.λπ.).

Τροπολογία 161
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν επιβάτης χάσει την πτήση 
ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης ή 
αναπρογραμματισμού της προηγούμενης 
πτήσης, ο κοινοτικός αερομεταφορέας της 
πτήσης ανταπόκρισης προσφέρει στον 
επιβάτη:

Εάν επιβάτης χάσει την πτήση 
ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης ή 
αναπρογραμματισμού της προηγούμενης 
πτήσης, ο κοινοτικός αερομεταφορέας που 
ευθύνεται για την καθυστέρηση
προσφέρει στον επιβάτη:

Or. en

Τροπολογία 162
Preslav Borissov
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν επιβάτης χάσει την πτήση 
ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης ή 
αναπρογραμματισμού της προηγούμενης 
πτήσης, ο κοινοτικός αερομεταφορέας της 
πτήσης ανταπόκρισης προσφέρει στον 
επιβάτη:

Εάν επιβάτης χάσει την πτήση 
ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης ή 
αναπρογραμματισμού της προηγούμενης 
πτήσης, ο κοινοτικός αερομεταφορέας που 
ευθύνεται για την καθυστέρηση
προσφέρει στον επιβάτη:

Or. en

Τροπολογία 163
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν επιβάτης χάσει την πτήση 
ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης ή 
αναπρογραμματισμού της προηγούμενης 
πτήσης, ο κοινοτικός αερομεταφορέας της 
πτήσης ανταπόκρισης προσφέρει στον 
επιβάτη:

Εάν επιβάτης χάσει την πτήση 
ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης ή 
αναπρογραμματισμού της προηγούμενης 
πτήσης, ο κοινοτικός αερομεταφορέας που 
είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση 
προσφέρει στον επιβάτη:

Or. pl

Τροπολογία 164
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 β – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν επιβάτης χάσει την πτήση 
ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης ή 
αναπρογραμματισμού της προηγούμενης 
πτήσης, ο κοινοτικός αερομεταφορέας της 
πτήσης ανταπόκρισης προσφέρει στον 
επιβάτη:

Εάν επιβάτης χάσει την πτήση 
ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης ή 
αναπρογραμματισμού της προηγούμενης 
πτήσης, ο κοινοτικός αερομεταφορέας που 
ευθύνεται για την καθυστέρηση
προσφέρει στον επιβάτη:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κρίνεται δίκαιο να επωμίζεται τις συνέπειες της καθυστέρησης η εταιρεία που ευθύνεται για 
αυτήν και όχι η εταιρεία της πτήσης ανταπόκρισης.

Τροπολογία 165
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν επιβάτης χάσει την πτήση 
ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης ή 
αναπρογραμματισμού της προηγούμενης 
πτήσης, ο κοινοτικός αερομεταφορέας της 
πτήσης ανταπόκρισης προσφέρει στον 
επιβάτη:

Εάν επιβάτης χάσει την πτήση 
ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης ή 
αναπρογραμματισμού της προηγούμενης 
πτήσης, ο αερομεταφορέας ο οποίος 
ευθύνεται για την καθυστέρηση
προσφέρει στον επιβάτη:

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόταση τροπολογίας που συνδέεται με το άρθρο 6α παράγραφος 2. Η αποζημίωση πρέπει να 
υπολογίζεται βάσει της καθυστέρησης της αντίστοιχης πτήσης και όχι βάσει της συνολικής 
καθυστέρησης στον τόπο άφιξης. Επιπλέον, σε περίπτωση πτήσεων ανταπόκρισης στο πλαίσιο 
συνολικής κράτησης οι επιβάτες προστατεύονται από την ίδια τη σύμβαση καθώς και από τη 
σύμβαση του Μόντρεαλ.

Τροπολογία 166
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 α – παράγραφος 1 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

την βοήθεια που προβλέπεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 9 
παράγραφος 2 εάν ο χρόνος αναμονής του 
επιβάτη για την ανταπόκριση παραταθεί 
τουλάχιστον επί δίωρο· και

τη βοήθεια που προβλέπεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 9 
παράγραφος 2· και

Or. de

Τροπολογία 167
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 α – παράγραφος 1 – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 την βοήθεια που προβλέπεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ), όταν η 
προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της 
εναλλακτικής πτήσης ή του άλλου 
προσφερόμενου μεταφορικού μέσου βάσει 
του άρθρου 8 αναμένεται να καθυστερήσει 
τουλάχιστον πέντε ώρες μετά την 
προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της 
απολεσθείσας πτήσης και η καθυστέρηση 
υπερβαίνει τη μια ή περισσότερες 
διανυκτερεύσεις.

την βοήθεια που προβλέπεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ), όταν η 
προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της 
εναλλακτικής πτήσης ή του άλλου 
προσφερόμενου μεταφορικού μέσου βάσει 
του άρθρου 8 αναμένεται να καθυστερήσει 
τουλάχιστον τρεις ώρες μετά την 
προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της 
απολεσθείσας πτήσης και η καθυστέρηση 
υπερβαίνει τη μια ή περισσότερες 
διανυκτερεύσεις.

Or. de

Τροπολογία 168
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όταν επιβάτης χάσει πτήση 
ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης 
προηγούμενης πτήσης ανταπόκρισης, ο 
επιβάτης δικαιούται αποζημίωσης από 
τον κοινοτικό αερομεταφορέα που 
εκτέλεσε την προηγούμενη πτήση 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2. 
Για τις εν λόγω περιπτώσεις η 
καθυστέρηση υπολογίζεται με βάση την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης στον 
τελικό προορισμό.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 169
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όταν επιβάτης χάσει πτήση 
ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης 
προηγούμενης πτήσης ανταπόκρισης, ο 
επιβάτης δικαιούται αποζημίωσης από 
τον κοινοτικό αερομεταφορέα που 
εκτέλεσε την προηγούμενη πτήση 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2. 
Για τις εν λόγω περιπτώσεις η 
καθυστέρηση υπολογίζεται με βάση την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης στον 
τελικό προορισμό.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αποζημίωση πρέπει να υπολογίζεται βάσει της καθυστέρησης της αντίστοιχης πτήσης και όχι 
βάσει της συνολικής καθυστέρησης στον τόπο άφιξης. Επιπλέον, σε περίπτωση πτήσεων 
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ανταπόκρισης στο πλαίσιο συνολικής κράτησης οι επιβάτες προστατεύονται από την ίδια τη 
σύμβαση καθώς και από τη σύμβαση του Μόντρεαλ.

Τροπολογία 170
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όταν επιβάτης χάσει πτήση ανταπόκρισης 
λόγω καθυστέρησης προηγούμενης πτήσης 
ανταπόκρισης, ο επιβάτης δικαιούται 
αποζημίωσης από τον κοινοτικό 
αερομεταφορέα που εκτέλεσε την 
προηγούμενη πτήση σύμφωνα με το άρθρο 
6 παράγραφος 2. Για τις εν λόγω 
περιπτώσεις η καθυστέρηση υπολογίζεται 
με βάση την προγραμματισμένη ώρα 
άφιξης στον τελικό προορισμό.

Όταν επιβάτης χάσει πτήση ανταπόκρισης 
λόγω καθυστέρησης προηγούμενης πτήσης 
ανταπόκρισης, ο επιβάτης δικαιούται 
αποζημίωσης από τον κοινοτικό 
αερομεταφορέα που εκτέλεσε την 
προηγούμενη πτήση σύμφωνα με το άρθρο 
6 παράγραφος 2. Για τις εν λόγω 
περιπτώσεις η αποζημίωση υπολογίζεται 
με βάση την καθυστέρηση για την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης της 
προηγούμενης πτήσης.

Or. pl

Τροπολογία 171
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όταν επιβάτης χάσει πτήση ανταπόκρισης 
λόγω καθυστέρησης προηγούμενης πτήσης 
ανταπόκρισης, ο επιβάτης δικαιούται 
αποζημίωσης από τον κοινοτικό 
αερομεταφορέα που εκτέλεσε την 
προηγούμενη πτήση σύμφωνα με το άρθρο 
6 παράγραφος 2. Για τις εν λόγω 
περιπτώσεις η καθυστέρηση υπολογίζεται 

Όταν επιβάτης χάσει πτήση ανταπόκρισης 
λόγω καθυστέρησης προηγούμενης πτήσης 
ανταπόκρισης, ακόμη και λόγω έκτακτων 
περιστάσεων, ο επιβάτης δικαιούται 
αποζημίωσης από τον κοινοτικό 
αερομεταφορέα που εκτέλεσε την 
προηγούμενη πτήση σύμφωνα με το άρθρο 
6 παράγραφος 2. Για τις εν λόγω 
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με βάση την προγραμματισμένη ώρα 
άφιξης στον τελικό προορισμό.

περιπτώσεις η καθυστέρηση υπολογίζεται 
με βάση την προγραμματισμένη ώρα 
άφιξης στον τελικό προορισμό.

Or. fr

Τροπολογία 172
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μέρη που καταφεύγουν για τη διευθέτηση 
διαφοράς σε διαδικασίες εθνικών αρχών 
επιβολής ή φορέων εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών κατά την έννοια της 
οδηγίας 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Μαΐου 2013, για την εναλλακτική 
επίλυση καταναλωτικών διαφορών και 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 
2009/22/ΕΚ,1 των οποίων το αποτέλεσμα 
δεν είναι δεσμευτικό, δεν εμποδίζονται 
στη συνέχεια εξαιτίας της λήξης των 
προθεσμιών παραγραφής στη διάρκεια 
μιας τέτοιας διαδικασίας να κινήσουν 
δικαστική διαδικασία για την ίδια 
διαφορά. Αυτό δεν θίγει τις διατάξεις περί 
παραγραφής ή λήξεως αποσβεστικής 
προθεσμίας των διεθνών συμφωνιών στις 
οποίες είναι συμβαλλόμενα τα κράτη 
μέλη.
__________________
1 ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 63.

Or. en
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Τροπολογία 173
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η παράγραφος 2 δεν θίγει τις τυχόν 
διευθετήσεις αποζημίωσης που έχουν 
γίνει μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
αερομεταφορέων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 174
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η παράγραφος 2 δεν θίγει τις τυχόν 
διευθετήσεις αποζημίωσης που έχουν 
γίνει μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
αερομεταφορέων.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόταση τροπολογίας που συνδέεται με το άρθρο 6α παράγραφος 2. Η αποζημίωση πρέπει να 
υπολογίζεται βάσει της καθυστέρησης της αντίστοιχης πτήσης και όχι βάσει της συνολικής 
καθυστέρησης στον τόπο άφιξης. Επιπλέον, σε περίπτωση πτήσεων ανταπόκρισης στο πλαίσιο 
συνολικής κράτησης οι επιβάτες προστατεύονται από την ίδια τη σύμβαση καθώς και από τη 
σύμβαση του Μόντρεαλ.

Τροπολογία 175
Toine Manders
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται
επίσης σε αερομεταφορείς τρίτων χωρών 
που εκτελούν πτήση ανταπόκρισης προς ή 
από αερολιμένα της ΕΕ.

Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
αερομεταφορείς τρίτων χωρών που 
εκτελούν πτήση ανταπόκρισης προς ή από 
αερολιμένα της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 176
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 α – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται
επίσης σε αερομεταφορείς τρίτων χωρών 
που εκτελούν πτήση ανταπόκρισης προς ή 
από αερολιμένα της ΕΕ.»

Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε 
αερομεταφορείς τρίτων χωρών που 
εκτελούν πτήση ανταπόκρισης προς ή από 
αερολιμένα της ΕΕ.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόταση τροπολογίας που συνδέεται με το άρθρο 6α παράγραφος 2. Η αποζημίωση πρέπει να 
υπολογίζεται βάσει της καθυστέρησης της αντίστοιχης πτήσης και όχι βάσει της συνολικής 
καθυστέρησης στον τόπο άφιξης. Επιπλέον, σε περίπτωση πτήσεων ανταπόκρισης στο πλαίσιο 
συνολικής κράτησης οι επιβάτες προστατεύονται από την ίδια τη σύμβαση καθώς και από τη 
σύμβαση του Μόντρεαλ.

Τροπολογία 177
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο -α (νέο)
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Στην παράγραφο 1, η εισαγωγική 
πρόταση αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«Όταν γίνεται παραπομπή στο παρόν 
άρθρο, ο επιβάτης λαμβάνει ανά 
καθυστερημένη πτήση αποζημίωση ίση 
με το συνολικό ποσό που πλήρωσε για το 
εισιτήριο, η οποία όμως δεν υπερβαίνει:»

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα ποσά είναι δυσανάλογα για τις φθηνές αεροπορικές εταιρείες. Η αποζημίωση ενός 
εισιτηρίου που κόστισε μόνο 49 ευρώ με 250 ευρώ δεν θα ήταν οικονομικά πρόσφορη. 
Συνεπώς, η αποζημίωση πρέπει να μπορεί να περιοριστεί στην τιμή του εισιτηρίου, αλλά να 
ισχύουν ως ανώτατα όρια τα αναφερθέντα ποσά. Ωστόσο, είναι ρητώς δυνατό το εν λόγω ποσό 
να ληφθεί δύο φορές σε περίπτωση καθυστέρησης πτήσης μετάβασης και πτήσης επιστροφής.

Τροπολογία 178
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην παράγραφο 1 η λέξη «πτήσεις» 
αντικαθίσταται από τη λέξη «ταξίδια».

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόταση τροπολογίας που συνδέεται με το άρθρο 6α παράγραφος 2. Η αποζημίωση πρέπει να 
υπολογίζεται βάσει της καθυστέρησης της αντίστοιχης πτήσης και όχι βάσει της συνολικής 
καθυστέρησης στον τόπο άφιξης. Επιπλέον, σε περίπτωση πτήσεων ανταπόκρισης στο πλαίσιο 
συνολικής κράτησης οι επιβάτες προστατεύονται από την ίδια τη σύμβαση καθώς και από τη 
σύμβαση του Μόντρεαλ. Ως εκ τούτου, η έκφραση «πτήσεις» που ισχύει σήμερα πρέπει να 
διατηρηθεί και να μην αντικατασταθεί από την έκφραση «ταξίδια».
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Τροπολογία 179
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η αποζημίωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 καταβάλλεται σε ρευστό, με 
ηλεκτρονικό τραπεζικό έμβασμα, με 
τραπεζική εντολή ή επιταγή.

Η αποζημίωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 καταβάλλεται σε ρευστό το 
αργότερο εντός επτά ημερών, με 
ηλεκτρονικό τραπεζικό έμβασμα, με 
τραπεζική εντολή ή επιταγή, ή εφόσον 
συμφωνήσει ενυπογράφως ο επιβάτης με 
ταξιδιωτικά κουπόνια (voucher) ή/ και 
άλλες υπηρεσίες.

Or. el

Τροπολογία 180
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο αερομεταφορέας δύναται να καταλήξει 
σε εθελοντική συμφωνία με τον επιβάτη, 
η οποία αντικαθιστά τις περί 
αποζημίωσης διατάξεις της παραγράφου 
1, εφόσον η εν λόγω συμφωνία 
επιβεβαιώνεται με έγγραφο 
υπογεγραμμένο από τον επιβάτη στο 
οποίο ο επιβάτης δηλώνει ότι έχει 
ενημερωθεί για τα δικαιώματα 
αποζημίωσής του βάσει του παρόντος 
κανονισμού.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 181
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο αερομεταφορέας δύναται να καταλήξει 
σε εθελοντική συμφωνία με τον επιβάτη, η 
οποία αντικαθιστά τις περί αποζημίωσης 
διατάξεις της παραγράφου 1, εφόσον η εν 
λόγω συμφωνία επιβεβαιώνεται με 
έγγραφο υπογεγραμμένο από τον επιβάτη 
στο οποίο ο επιβάτης δηλώνει ότι έχει 
ενημερωθεί για τα δικαιώματα 
αποζημίωσής του βάσει του παρόντος 
κανονισμού.»

Ο αερομεταφορέας δύναται να καταλήξει 
σε εθελοντική συμφωνία με τον επιβάτη, η 
οποία αντικαθιστά τις περί αποζημίωσης 
διατάξεις της παραγράφου 1 με 
ταξιδιωτικά κουπόνια (voucher) ή/και 
άλλες υπηρεσίες, εφόσον η εν λόγω 
συμφωνία επιβεβαιώνεται με έγγραφο 
υπογεγραμμένο από τον επιβάτη στο οποίο 
ο επιβάτης δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί για 
τα δικαιώματα αποζημίωσής του βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Το βάρος της 
απόδειξης όσον αφορά την εν λόγω 
συμφωνία επωμίζεται ο πραγματικός 
αερομεταφορέας.»

Or. en

Τροπολογία 182
Emma McClarkin, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 επιστροφή, εντός επτά ημερών από την 
αίτηση του επιβάτη, με τους τρόπους που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3, 
της τιμής της πτήσης, για το μέρος ή τα 
μέρη του ταξιδιού που δεν 
πραγματοποιήθηκαν και για το μέρος ή τα 
μέρη του ταξιδιού που ήδη 
πραγματοποιήθηκαν, εφόσον η πτήση δεν 

επιστροφή, εντός επτά εργάσιμων ημερών 
από την αίτηση του επιβάτη, με τους 
τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 3, της τιμής του εισιτηρίου, 
για το μέρος ή τα μέρη του ταξιδιού που 
δεν πραγματοποιήθηκαν και για το μέρος ή 
τα μέρη του ταξιδιού που ήδη 
πραγματοποιήθηκαν, εφόσον η πτήση δεν 
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εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό ως προς 
το αρχικό ταξιδιωτικό του σχέδιο, καθώς 
επίσης, αν συντρέχει η περίπτωση:

εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό ως προς 
το αρχικό ταξιδιωτικό του σχέδιο, καθώς 
επίσης, αν συντρέχει η περίπτωση:

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζεται ότι το εν λόγω διάστημα υπολογίζεται σε εργάσιμες και όχι σε ημερολογιακές 
ημέρες. Επιπλέον, η επιστροφή θα πρέπει να αφορά την τιμή του εισιτηρίου, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο ιθ), και όχι την τιμή της πτήσης.

Τροπολογία 183
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας 
μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση, η 
καθυστέρηση ή ο αναπρογραμματισμός 
οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις και ότι 
η ματαίωση, η καθυστέρηση ή ο 
αναπρογραμματισμός ήταν αδύνατον να 
έχει αποφευχθεί έστω και αν είχαν ληφθεί 
όλα τα εύλογα μέτρα, είναι δυνατόν να 
περιορίσει το συνολικό κόστος του 
καταλύματος βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο β) σε 100 ευρώ ανά 
διανυκτέρευση και ανά επιβάτη και για το 
πολύ 3 διανυκτερεύσεις. Εάν ο 
πραγματικός αερομεταφορέας επιλέξει να 
εφαρμόσει τον εν λόγω περιορισμό, 
υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να 
ενημερώσει τους επιβάτες περί των 
διαθέσιμων καταλυμάτων μετά τις τρεις
διανυκτερεύσεις, επιπλέον της συνεχούς 
υποχρέωσής τους σχετικά με την 
ενημέρωση των επιβατών σύμφωνα με το 
άρθρο 14.

Εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας 
μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση, η 
καθυστέρηση ή ο αναπρογραμματισμός 
οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις και ότι 
η ματαίωση, η καθυστέρηση ή ο 
αναπρογραμματισμός ήταν αδύνατον να 
έχει αποφευχθεί έστω και αν είχαν ληφθεί 
όλα τα εύλογα μέτρα, είναι δυνατόν να 
περιορίσει το συνολικό κόστος του 
καταλύματος βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο β) σε 150 ευρώ ανά 
διανυκτέρευση και ανά επιβάτη και για το 
πολύ 7 διανυκτερεύσεις. Εάν ο 
πραγματικός αερομεταφορέας επιλέξει να 
εφαρμόσει τον εν λόγω περιορισμό, 
υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να 
ενημερώσει τους επιβάτες περί των 
διαθέσιμων καταλυμάτων μετά τις έξι
διανυκτερεύσεις, επιπλέον της συνεχούς 
υποχρέωσής τους σχετικά με την 
ενημέρωση των επιβατών σύμφωνα με το 
άρθρο 14.

Or. en
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Τροπολογία 184
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας 
μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση, η 
καθυστέρηση ή ο αναπρογραμματισμός 
οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις και ότι 
η ματαίωση, η καθυστέρηση ή ο 
αναπρογραμματισμός ήταν αδύνατον να 
έχει αποφευχθεί έστω και αν είχαν ληφθεί 
όλα τα εύλογα μέτρα, είναι δυνατόν να 
περιορίσει το συνολικό κόστος του 
καταλύματος βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο β) σε 100 ευρώ ανά 
διανυκτέρευση και ανά επιβάτη και για το 
πολύ 3 διανυκτερεύσεις. Εάν ο
πραγματικός αερομεταφορέας επιλέξει να 
εφαρμόσει τον εν λόγω περιορισμό,
υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να 
ενημερώσει τους επιβάτες περί των 
διαθέσιμων καταλυμάτων μετά τις τρεις 
διανυκτερεύσεις, επιπλέον της συνεχούς 
υποχρέωσής τους σχετικά με την 
ενημέρωση των επιβατών σύμφωνα με το 
άρθρο 14.

Εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας 
μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση, η 
καθυστέρηση ή ο αναπρογραμματισμός 
οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις και ότι 
η ματαίωση, η καθυστέρηση ή ο 
αναπρογραμματισμός ήταν αδύνατον να 
έχει αποφευχθεί έστω και αν είχαν ληφθεί 
όλα τα εύλογα μέτρα, είναι δυνατόν να 
περιορίσει τη διάρκεια της διαμονής στο 
κατάλυμα βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο β) σε 3 διανυκτερεύσεις το πολύ. 
Ο πραγματικός αερομεταφορέας 
υποχρεούται να ενημερώσει τους επιβάτες 
περί των διαθέσιμων καταλυμάτων μετά 
τις τρεις διανυκτερεύσεις, επιπλέον της 
συνεχούς υποχρέωσής τους σχετικά με την 
ενημέρωση των επιβατών σύμφωνα με το 
άρθρο 14.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την παροχή καταλύματος, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως οι 
διαφορές τιμών μεταξύ των κρατών μελών και η διαθεσιμότητα δωματίων σε καταλύματα που 
βρίσκονται πλησίον του αερολιμένα, και όχι να επιβάλλεται περιορισμός σχετικά με το κόστος 
του καταλύματος.

Τροπολογία 185
Franz Obermayr
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας 
μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση, η 
καθυστέρηση ή ο αναπρογραμματισμός 
οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις και ότι 
η ματαίωση, η καθυστέρηση ή ο 
αναπρογραμματισμός ήταν αδύνατον να 
έχει αποφευχθεί έστω και αν είχαν ληφθεί 
όλα τα εύλογα μέτρα, είναι δυνατόν να 
περιορίσει το συνολικό κόστος του 
καταλύματος βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο β) σε 100 ευρώ ανά 
διανυκτέρευση και ανά επιβάτη και για το 
πολύ 3 διανυκτερεύσεις. Εάν ο 
πραγματικός αερομεταφορέας επιλέξει να 
εφαρμόσει τον εν λόγω περιορισμό, 
υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να 
ενημερώσει τους επιβάτες περί των 
διαθέσιμων καταλυμάτων μετά τις τρεις
διανυκτερεύσεις, επιπλέον της συνεχούς 
υποχρέωσής τους σχετικά με την 
ενημέρωση των επιβατών σύμφωνα με το 
άρθρο 14.

Εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας 
μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση, η 
καθυστέρηση ή ο αναπρογραμματισμός 
οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις και ότι 
η ματαίωση, η καθυστέρηση ή ο 
αναπρογραμματισμός ήταν αδύνατον να 
έχει αποφευχθεί έστω και αν είχαν ληφθεί 
όλα τα εύλογα μέτρα, είναι δυνατόν να 
περιορίσει το συνολικό κόστος του 
καταλύματος βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο β) σε 100 ευρώ ανά 
διανυκτέρευση και ανά επιβάτη και για το 
πολύ 8 διανυκτερεύσεις. Εάν ο 
πραγματικός αερομεταφορέας επιλέξει να 
εφαρμόσει τον εν λόγω περιορισμό, 
υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να 
ενημερώσει τους επιβάτες περί των 
διαθέσιμων καταλυμάτων μετά τις οκτώ
διανυκτερεύσεις, επιπλέον της συνεχούς 
υποχρέωσής τους σχετικά με την 
ενημέρωση των επιβατών σύμφωνα με το 
άρθρο 14.

Or. de

Τροπολογία 186
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας 
μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση, η 
καθυστέρηση ή ο αναπρογραμματισμός 
οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις και ότι 
η ματαίωση, η καθυστέρηση ή ο 

Εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας 
μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση, η 
καθυστέρηση ή ο αναπρογραμματισμός 
οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις και ότι 
η ματαίωση, η καθυστέρηση ή ο 
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αναπρογραμματισμός ήταν αδύνατον να 
έχει αποφευχθεί έστω και αν είχαν ληφθεί 
όλα τα εύλογα μέτρα, είναι δυνατόν να 
περιορίσει το συνολικό κόστος του 
καταλύματος βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο β) σε 100 ευρώ ανά 
διανυκτέρευση και ανά επιβάτη και για το 
πολύ 3 διανυκτερεύσεις. Εάν ο 
πραγματικός αερομεταφορέας επιλέξει να 
εφαρμόσει τον εν λόγω περιορισμό, 
υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να 
ενημερώσει τους επιβάτες περί των 
διαθέσιμων καταλυμάτων μετά τις τρεις 
διανυκτερεύσεις, επιπλέον της συνεχούς 
υποχρέωσής τους σχετικά με την 
ενημέρωση των επιβατών σύμφωνα με το 
άρθρο 14.

αναπρογραμματισμός ήταν αδύνατον να 
έχει αποφευχθεί έστω και αν είχαν ληφθεί 
όλα τα εύλογα μέτρα, είναι δυνατόν να 
περιορίσει το συνολικό κόστος του 
καταλύματος βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο β) σε 250 ευρώ ανά 
διανυκτέρευση και ανά επιβάτη και για το 
πολύ 3 διανυκτερεύσεις. Εάν ο 
πραγματικός αερομεταφορέας επιλέξει να 
εφαρμόσει τον εν λόγω περιορισμό, 
υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να 
ενημερώσει τους επιβάτες περί των 
διαθέσιμων καταλυμάτων μετά τις τρεις 
διανυκτερεύσεις, επιπλέον της συνεχούς 
υποχρέωσής τους σχετικά με την 
ενημέρωση των επιβατών σύμφωνα με το 
άρθρο 14.

Or. de

Τροπολογία 187
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας 
μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση, η 
καθυστέρηση ή ο αναπρογραμματισμός 
οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις και ότι 
η ματαίωση, η καθυστέρηση ή ο 
αναπρογραμματισμός ήταν αδύνατον να 
έχει αποφευχθεί έστω και αν είχαν ληφθεί 
όλα τα εύλογα μέτρα, είναι δυνατόν να 
περιορίσει το συνολικό κόστος του 
καταλύματος βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο β) σε 100 ευρώ ανά 
διανυκτέρευση και ανά επιβάτη και για το 
πολύ 3 διανυκτερεύσεις. Εάν ο 
πραγματικός αερομεταφορέας επιλέξει να 
εφαρμόσει τον εν λόγω περιορισμό, 
υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να 
ενημερώσει τους επιβάτες περί των 

Εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας 
μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση, η 
καθυστέρηση ή ο αναπρογραμματισμός 
οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις και ότι 
η ματαίωση, η καθυστέρηση ή ο 
αναπρογραμματισμός ήταν αδύνατον να 
έχει αποφευχθεί έστω και αν είχαν ληφθεί 
ορθώς όλα τα εύλογα μέτρα, είναι δυνατόν 
να περιορίσει το κόστος του καταλύματος 
βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) σε 
200 ευρώ ανά διανυκτέρευση και ανά 
επιβάτη.
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διαθέσιμων καταλυμάτων μετά τις τρεις 
διανυκτερεύσεις, επιπλέον της συνεχούς 
υποχρέωσής τους σχετικά με την 
ενημέρωση των επιβατών σύμφωνα με το 
άρθρο 14.

Or. de

Τροπολογία 188
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η υποχρέωση παροχής καταλύματος 
βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) δεν 
ισχύει για πτήσεις σε αποστάσεις μέχρι 
250 χιλιόμετρα που προβλέπεται να 
εκτελεστούν με αεροσκάφος μέγιστης 
δυναμικότητας έως 80 θέσεων, εκτός και 
αν πρόκειται για πτήση ανταπόκρισης. 
Εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας 
επιλέξει να εφαρμόσει την παρούσα 
εξαίρεση, πρέπει οπωσδήποτε να 
ενημερώσει τους επιβάτες για τα 
διαθέσιμα καταλύματα.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 189
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η υποχρέωση παροχής καταλύματος 
βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) δεν 

διαγράφεται
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ισχύει για πτήσεις σε αποστάσεις μέχρι 
250 χιλιόμετρα που προβλέπεται να 
εκτελεστούν με αεροσκάφος μέγιστης 
δυναμικότητας έως 80 θέσεων, εκτός και 
αν πρόκειται για πτήση ανταπόκρισης. 
Εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας 
επιλέξει να εφαρμόσει την παρούσα 
εξαίρεση, πρέπει οπωσδήποτε να 
ενημερώσει τους επιβάτες για τα 
διαθέσιμα καταλύματα.

Or. el

Αιτιολόγηση

Δεν είναι κατανοητό γιατί να είναι καθοριστική εν προκειμένω η απόσταση για την παροχή 
καταλύματος στον επιβάτη.Παράλληλα δεν θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός της 
δυναμικότητας των θέσεων των αεροσκαφών, καθώς σε πολλά περιφερειακά αεροδρόμια και 
αεροδρόμια νησιωτικών περιοχών επιχειρούν αερομεταφορείς με μικρά αεροσκάφη.

Τροπολογία 190
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όταν ο επιβάτης επιλέξει την επιστροφή 
χρημάτων βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 
1 στοιχείο α) ενώ βρίσκεται στον 
αερολιμένα αναχώρησης του ταξιδίου του, 
ή επιλέξει τη μεταφορά με άλλη πτήση σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία βάσει του 
άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ), ο 
επιβάτης χάνει τα περαιτέρω δικαιώματά 
του όσον αφορά την φροντίδα βάσει του 
άρθρου 9 παράγραφος 1 σε σχέση με την 
άλλη πτήση.

Όταν ο επιβάτης επιλέξει την επιστροφή 
χρημάτων βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 
1 στοιχείο α) ενώ βρίσκεται στον 
αερολιμένα αναχώρησης του ταξιδίου του, 
ή επιλέξει τη μεταφορά με άλλη πτήση σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία βάσει του 
άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ), ο 
επιβάτης χάνει τα περαιτέρω δικαιώματά 
του όσον αφορά την φροντίδα βάσει του 
άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) 
σε σχέση με την άλλη πτήση.

Or. en



AM\1005678EL.doc 61/88 PE521.501v01-00

EL

Τροπολογία 191
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 14 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν την παράγραφο 1 προστίθεται το 
ακόλουθο κείμενο: 
‚-1. Οι αερομεταφορείς διασφαλίζουν, σε 
κάθε αερολιμένα όπου 
δραστηριοποιούνται, την παρουσία 
προσωπικού επικοινωνίας ή τρίτων 
εξουσιοδοτημένων από τον οικείο 
αερομεταφορέα, που είναι αρμόδιοι να 
παρέχουν στους επιβάτες τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά 
τους, συμπεριλαμβανομένων των 
διαδικασιών υποβολής καταγγελιών, να 
βοηθούν και να προβαίνουν σε άμεσες 
ενέργειες σε περίπτωση διακοπής πτήσης 
και απώλειας ή καθυστέρησης άφιξης 
αποσκευών.»

Or. de

Τροπολογία 192
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Σε περίπτωση ματαίωσης ή 
καθυστερημένης αναχώρησης, οι επιβάτες 
ενημερώνονται από τον πραγματικό 
αερομεταφορέα για την κατάσταση το 
ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση 
πριν από την παρέλευση 30 λεπτών μετά
την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, 
καθώς και για την εκτιμώμενη ώρα 

Σε περίπτωση ματαίωσης ή 
καθυστερημένης αναχώρησης, οι επιβάτες 
ενημερώνονται από τον πραγματικό 
αερομεταφορέα για την κατάσταση το 
ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση 
πριν από την προγραμματισμένη ώρα 
αναχώρησης, καθώς και για την 
εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης μόλις η εν 
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αναχώρησης μόλις η εν λόγω πληροφορία 
καταστεί διαθέσιμη, εφόσον ο 
αερομεταφορέας έχει λάβει τα στοιχεία 
επικοινωνίας των επιβατών σύμφωνα με 
τις παραγράφους 6 και 7 σε περίπτωση που 
το εισιτήριο αγοράστηκε από μεσάζοντα.

λόγω πληροφορία καταστεί διαθέσιμη, 
εφόσον ο αερομεταφορέας έχει λάβει τα 
στοιχεία επικοινωνίας των επιβατών 
σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 σε 
περίπτωση που το εισιτήριο αγοράστηκε 
από μεσάζοντα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την ενημέρωση των επιβατών, το ιδανικό είναι να πραγματοποιείται άμεσα και ει 
δυνατόν πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Στον βαθμό που τίθεται το ζήτημα 
του μέγιστου χρονικού διαστήματος εντός του οποίου πρέπει να παρέχεται η ενημέρωση, 
κρίνεται εύλογο η εταιρεία να υποχρεούται να ενημερώσει τους επιβάτες για την κατάσταση 
πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.

Τροπολογία 193
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν ο επιβάτης δεν έχει αγοράσει 
εισιτήριο απευθείας από τον πραγματικό 
αερομεταφορέα αλλά από μεσάζοντα 
εγκατεστημένο στην Ένωση, ο εν λόγω 
μεσάζων παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας 
του επιβάτη στον αερομεταφορέα, υπό τον 
όρο ότι ο επιβάτης έχει δώσει την ρητή και 
έγγραφη συγκατάθεσή του. Η 
συγκατάθεση μπορεί να δοθεί μόνο σε 
«προαιρετική» βάση. Ο αερομεταφορέας 
επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω 
στοιχεία επικοινωνίας αποκλειστικά για το 
σκοπό της εκπλήρωσης της υποχρέωσης 
ενημέρωσης βάσει του παρόντος άρθρου
και όχι για εμπορικούς σκοπούς και 
διαγράφει τα στοιχεία επικοινωνίας εντός 
72 ωρών από την ολοκλήρωση της 
σύμβασης μεταφοράς. Η επεξεργασία, 
πρόσβαση και αποθήκευση των εν λόγω 
δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με 

Εάν ο επιβάτης δεν έχει αγοράσει εισιτήριο 
απευθείας από τον πραγματικό 
αερομεταφορέα αλλά από μεσάζοντα 
εγκατεστημένο στην Ένωση, ο εν λόγω 
μεσάζων παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας 
του επιβάτη στον αερομεταφορέα, υπό τον 
όρο ότι ο επιβάτης έχει δώσει την ρητή και 
έγγραφη συγκατάθεσή του. Η 
συγκατάθεση μπορεί να δοθεί μόνο σε 
«προαιρετική» βάση. Ο αερομεταφορέας 
επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω 
στοιχεία επικοινωνίας αποκλειστικά για το 
σκοπό της εκπλήρωσης της υποχρέωσης 
ενημέρωσης βάσει του παρόντος 
κανονισμού και όχι για εμπορικούς 
σκοπούς και διαγράφει τα στοιχεία 
επικοινωνίας εντός 72 ωρών από την 
ολοκλήρωση της σύμβασης μεταφοράς. Η 
επεξεργασία, πρόσβαση και αποθήκευση 
των εν λόγω δεδομένων πραγματοποιείται 
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την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών24.

σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών24.

__________________ __________________
24 ΕΕ L 281 23.11.1995, σ. 31 24 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31

Or. en

Τροπολογία 194
Emma McClarkin, Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 16 α – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν επιβάτης επιθυμεί να υποβάλει 
καταγγελία στον αερομεταφορέα σχετικά 
με τα δικαιώματά του βάσει του παρόντος 
κανονισμού, την υποβάλλει εντός τριμήνου 
από την ημερομηνία κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκε η πτήση ή είχε 
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί. 
Εντός 7 ημερών από την παραλαβή της 
καταγγελίας, ο μεταφορέας επιβεβαιώνει 
την παραλαβή της στον επιβάτη. Εντός 
διμήνου από την παραλαβή της 
καταγγελίας, ο μεταφορέας παρέχει πλήρη 
απάντηση στην επιβάτη.

Εάν επιβάτης επιθυμεί να υποβάλει 
καταγγελία στον αερομεταφορέα σχετικά 
με τα δικαιώματά του βάσει του παρόντος 
κανονισμού, την υποβάλλει εντός τριμήνου 
από την ημερομηνία κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκε η πτήση ή είχε 
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί. 
Εντός 7 εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της καταγγελίας, ο μεταφορέας 
επιβεβαιώνει την παραλαβή της στον 
επιβάτη. Εντός διμήνου από την παραλαβή 
της καταγγελίας, ο μεταφορέας παρέχει 
πλήρη απάντηση στην επιβάτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφηνίζεται ότι το εν λόγω διάστημα υπολογίζεται σε εργάσιμες και όχι σε ημερολογιακές 
ημέρες.
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Τροπολογία 195
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 16 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν επιβάτης επιθυμεί να υποβάλει 
καταγγελία στον αερομεταφορέα σχετικά
με τα δικαιώματά του βάσει του παρόντος 
κανονισμού, την υποβάλλει εντός 
τριμήνου από την ημερομηνία κατά την 
οποία πραγματοποιήθηκε η πτήση ή είχε 
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί. 
Εντός 7 ημερών από την παραλαβή της 
καταγγελίας, ο μεταφορέας επιβεβαιώνει 
την παραλαβή της στον επιβάτη. Εντός 
διμήνου από την παραλαβή της 
καταγγελίας, ο μεταφορέας παρέχει πλήρη 
απάντηση στην επιβάτη.

Εάν επιβάτης επιθυμεί να υποβάλει αίτηση 
αποζημίωσης ή καταγγελία στον 
αερομεταφορέα σε συνάρτηση με τα 
δικαιώματα που θεσπίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, το κάνει γραπτώς ή 
σε ηλεκτρονική μορφή εντός τριμήνου από 
την ημερομηνία αναχώρησης της πτήσης 
για την οποία υπήρχε κράτηση. Εντός 7 
ημερών από την παραλαβή της αίτησης 
αποζημίωσης ή της καταγγελίας, ο 
μεταφορέας υποχρεούται να επιβεβαιώνει 
την παραλαβή της στον επιβάτη. Εντός 
διμήνου από την παραλαβή της 
καταγγελίας, ο μεταφορέας είναι 
υποχρεωμένος να διαβιβάζει πλήρη 
απάντηση στην επιβάτη.

Or. de

Τροπολογία 196
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 16 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν επιβάτης επιθυμεί να υποβάλει 
καταγγελία στον αερομεταφορέα σχετικά 
με τα δικαιώματά του βάσει του παρόντος 
κανονισμού, την υποβάλλει εντός 
τριμήνου από την ημερομηνία κατά την 
οποία πραγματοποιήθηκε η πτήση ή είχε 
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί. 
Εντός 7 ημερών από την παραλαβή της 

Εάν επιβάτης επιθυμεί να υποβάλει 
καταγγελία στον αερομεταφορέα σχετικά 
με τα δικαιώματά του βάσει του παρόντος 
κανονισμού, την υποβάλλει εντός 
εξαμήνου από την ημερομηνία κατά την 
οποία πραγματοποιήθηκε η πτήση ή είχε 
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί. Οι 
αερομεταφορείς ενημερώνουν αμέσως 
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καταγγελίας, ο μεταφορέας επιβεβαιώνει 
την παραλαβή της στον επιβάτη. Εντός 
διμήνου από την παραλαβή της 
καταγγελίας, ο μεταφορέας παρέχει πλήρη 
απάντηση στην επιβάτη.

και γραπτώς τους επιβάτες σε περίπτωση 
εμφάνισης μίας εκ των περιστάσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
σχετικά με τη διεύθυνση στην οποία 
πρέπει να αποσταλεί η καταγγελία, καθώς 
και για την εξάμηνη προθεσμία υποβολής 
καταγγελιών. Εντός 7 ημερών από την 
παραλαβή της καταγγελίας, ο μεταφορέας 
επιβεβαιώνει την παραλαβή της στον 
επιβάτη. Εντός διμήνου από την παραλαβή 
της καταγγελίας, ο μεταφορέας παρέχει 
πλήρη απάντηση στην επιβάτη.

Or. de

Τροπολογία 197
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 16 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εάν επιβάτης επιθυμεί να υποβάλει 
καταγγελία στον αερομεταφορέα σχετικά 
με τα δικαιώματά του βάσει του παρόντος 
κανονισμού, την υποβάλλει εντός 
τριμήνου από την ημερομηνία κατά την 
οποία πραγματοποιήθηκε η πτήση ή είχε 
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί. 
Εντός 7 ημερών από την παραλαβή της 
καταγγελίας, ο μεταφορέας επιβεβαιώνει 
την παραλαβή της στον επιβάτη. Εντός 
διμήνου από την παραλαβή της 
καταγγελίας, ο μεταφορέας παρέχει πλήρη 
απάντηση στην επιβάτη.

Εάν επιβάτης επιθυμεί να υποβάλει 
καταγγελία στον αερομεταφορέα σχετικά 
με τα δικαιώματά του βάσει του παρόντος 
κανονισμού, την υποβάλλει εντός 
εξαμήνου από την ημερομηνία κατά την 
οποία πραγματοποιήθηκε η πτήση ή είχε 
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί. 
Εντός 7 ημερών από την παραλαβή της 
καταγγελίας, ο μεταφορέας επιβεβαιώνει 
την παραλαβή της στον επιβάτη. Εντός 
διμήνου από την παραλαβή της 
καταγγελίας, ο μεταφορέας παρέχει πλήρη 
απάντηση στην επιβάτη.

Or. en

Τροπολογία 198
Hans-Peter Mayer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 16 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Εντός 7 ημερών από την παραλαβή της 
καταγγελίας, ο ορισμένος φορέας 
επιβεβαιώνει την παραλαβή της και 
αποστέλλει αντίγραφο στην αρμόδια 
εθνική αρχή επιβολής. Η προθεσμία 
τελικής απάντησης στον καταγγέλλοντα 
δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την 
ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας. 
Αντίγραφο της τελικής απάντησης 
διαβιβάζεται στην εθνική αρχή επιβολής.

Εντός 7 ημερών από την παραλαβή της 
καταγγελίας, ο ορισμένος φορέας είναι 
υποχρεωμένος να επιβεβαιώσει την 
παραλαβή της και να αποστείλει
αντίγραφο στην αρμόδια εθνική αρχή 
επιβολής. Η προθεσμία τελικής απάντησης 
στον καταγγέλλοντα δεν υπερβαίνει τις 90 
ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής 
της καταγγελίας. Αντίγραφο της τελικής 
απάντησης διαβιβάζεται στην εθνική αρχή 
επιβολής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία βασίζεται στην οδηγία 2013/11 για την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Η οδηγία 
αυτή προβλέπει παράταση της προθεσμίας των 90 ημερών, αλλά μόνο σε εξαιρετικά 
πολυσύνθετες περιπτώσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις 
τεχνικής φύσης, στις οποίες πρέπει να διενεργηθούν πολυσύνθετοι υπολογισμοί, όπως για 
παράδειγμα σε νομικές διαφορές ασφάλισης ζωής, ή περιπτώσεις όπου πρέπει να ζητηθεί 
γνωμάτευση από εμπειρογνώμονα. Κάτι τέτοιο δεν θα προκύψει σε περίπτωση εθνικού φορέα 
διεκπεραίωσης καταγγελιών. 

Τροπολογία 199
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 16 α – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι αερομεταφορείς υποβάλλουν 
ετήσια έκθεση το αργότερο μέχρι το τέλος 
Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού 
έτους. Η έκθεση παρέχει πλήρεις και 
επαρκείς πληροφορίες μεταξύ άλλων 
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σχετικά με:
i) τον αριθμό των αιτήσεων αποζημίωσης 
και καταγγελιών που έχουν παραληφθεί 
από τους αερομεταφορείς βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004,
ii) τον αριθμό και το ποσοστό των 
αιτήσεων αποζημίωσης και καταγγελιών 
που έχουν γίνει δεκτές από τους 
αερομεταφορείς,
iii) το χρονικό διάστημα που απαιτείται 
για τη διεκπεραίωση των εν λόγω 
αιτήσεων,
iv) τον αριθμό και το ποσοστό των 
αιτήσεων αποζημίωσης και καταγγελιών 
που έχουν επιλυθεί συναινετικά,
v) το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων 
που έχουν καταβληθεί στους αιτούντες 
αποζημίωσης.

Or. en

Τροπολογία 200
Emma McClarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

3. Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
στον αερολιμένα του Γιβραλτάρ 
αναστέλλεται μέχρις ότου τεθούν σε 
εφαρμογή οι ρυθμίσεις που περιέχονται 
στην κοινή δήλωση των υπουργών 
Εξωτερικών του Βασιλείου της Ισπανίας 
και του Ηνωμένου Βασιλείου της 2ας 
Δεκεμβρίου 1987. Οι κυβερνήσεις της 
Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου 
ενημερώνουν το Συμβούλιο για αυτή την 
ημερομηνία θέσης σε ισχύ.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπεται η διαγραφή της ρήτρας περί αναστολής της 
εφαρμογής στον αερολιμένα του Γιβραλτάρ από τον κανονισμό του 2004, μολονότι, το 2006, το 
Ηνωμένο Βασιλείο, η Ισπανία και η Κυβέρνηση του Γιβραλτάρ κατέληξαν σε εποικοδομητική 
συμφωνία βάσει της οποίας εξασφαλίζεται η ένταξη του αερολιμένα του Γιβραλτάρ στην ενιαία 
αγορά αερομεταφορών.  Ο αερολιμένας του Γιβραλτάρ αποτελεί ενωσιακό αερολιμένα και, 
σύμφωνα με τις Συνθήκες, όλα τα μέτρα αερομεταφοράς της ΕΕ πρέπει να επεκταθούν στον εν 
λόγω αερολιμένα.

Τροπολογία 201
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97
Άρθρο 6 δ – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιβάτες επιτρέπεται να μεταφέρουν 
στον θάλαμο επιβατών βασικά 
προσωπικά αντικείμενα 
συμπεριλαμβανομένων των αγορών που 
πραγματοποίησαν στον αερολιμένα, 
χωρίς κανένα επιπλέον κόστος πέραν του 
προβλεπόμενου ορίου επιτρεπόμενων 
αποσκευών στον θάλαμο επιβατών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνάδει με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως εκφράστηκε 
κατά τη σύνοδο ολομέλειας που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2013 σχετικά με τον 
επονομαζόμενο κανόνα της μίας χειραποσκευής (O-000220/2012) καθώς και σε τρεις 
διαφορετικές εκθέσεις που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο το 2012: «Έκθεση σχετικά με τη 
λειτουργία και την εφαρμογή των κεκτημένων δικαιωμάτων των ατόμων που ταξιδεύουν 
αεροπορικά» (Keith Taylor, P7_TA(2012)0099), «Έκθεση σχετικά με το μέλλον των 
περιφερειακών αεροδρομίων και τις αεροπορικές υπηρεσίες στην ΕΕ» (Philip Bradbourn, 
P7_TA(2012)0152) και «Έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών σε όλους τους 
τρόπους μεταφοράς» (George Bach, P7_TA(2012)0371).

Τροπολογία 202
Ildikó Gáll-Pelcz
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός 2027/97
Άρθρο 6 – στοιχείο δ – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι αερομεταφορείς είναι πλήρως 
ελεύθεροι από εμπορικής σκοπιάς να 
καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους 
επιτρέπουν τη μεταφορά αποσκευών, 
αλλά οφείλουν να αναφέρουν σαφώς, κατά 
την κράτηση και στα σημεία ελέγχου 
εισιτηρίων (συμπεριλαμβανομένων και 
των μηχανών ελέγχου εισιτηρίων με 
αυτοεξυπηρέτηση), τα μέγιστα όρια 
αποσκευών που επιτρέπεται να 
μεταφέρουν οι επιβάτες ως χειραποσκευές 
και ως παραδιδόμενες αποσκευές στο 
αεροσκάφος σε κάθε πτήση που 
περιλαμβάνεται στην κράτηση του 
επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
περιορισμών του αριθμού των αποσκευών 
που ισχύει στο πλαίσιο δεδομένου 
μέγιστου ορίου επιτρεπόμενων 
αποσκευών. Σε περίπτωση που 
επιβάλλονται πρόσθετα τέλη για την
μεταφορά αποσκευών, οι αερομεταφορείς 
αναφέρουν σαφώς τις λεπτομέρειες των εν 
λόγω τελών στην κράτηση και κατόπιν 
αιτήματος στον αερολιμένα.

Οι αερομεταφορείς οφείλουν να 
αναφέρουν σαφώς, κατά την κράτηση και 
στα σημεία ελέγχου εισιτηρίων 
(συμπεριλαμβανομένων και των μηχανών 
ελέγχου εισιτηρίων με αυτοεξυπηρέτηση), 
τα μέγιστα όρια αποσκευών που 
επιτρέπεται να μεταφέρουν οι επιβάτες ως 
χειραποσκευές και ως παραδιδόμενες 
αποσκευές στο αεροσκάφος σε κάθε πτήση 
που περιλαμβάνεται στην κράτηση του 
επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
περιορισμών του αριθμού των αποσκευών 
που ισχύει στο πλαίσιο δεδομένου 
μέγιστου ορίου επιτρεπόμενων 
αποσκευών. Σε περίπτωση που 
επιβάλλονται πρόσθετα τέλη για τη
μεταφορά αποσκευών, οι αερομεταφορείς 
αναφέρουν σαφώς τις λεπτομέρειες των εν 
λόγω τελών στην κράτηση και στον 
αερολιμένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πραγματικότητα, η νομοθεσία ορίζει κάποιους ελάχιστους όρους σχετικά με τις 
χειραποσκευές. Συνεπώς, είναι ανακριβές ότι οι αερομεταφορείς είναι πλήρως ελεύθεροι από 
εμπορικής σκοπιάς να καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπουν τη μεταφορά 
αποσκευών.

Τροπολογία 203
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97
Άρθρο 6 δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι αερομεταφορείς είναι πλήρως 
ελεύθεροι από εμπορικής σκοπιάς να 
καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους 
επιτρέπουν τη μεταφορά αποσκευών, αλλά 
οφείλουν να αναφέρουν σαφώς, κατά την 
κράτηση και στα σημεία ελέγχου 
εισιτηρίων (συμπεριλαμβανομένων και 
των μηχανών ελέγχου εισιτηρίων με 
αυτοεξυπηρέτηση), τα μέγιστα όρια 
αποσκευών που επιτρέπεται να 
μεταφέρουν οι επιβάτες ως χειραποσκευές 
και ως παραδιδόμενες αποσκευές στο 
αεροσκάφος σε κάθε πτήση που 
περιλαμβάνεται στην κράτηση του 
επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
περιορισμών του αριθμού των αποσκευών 
που ισχύει στο πλαίσιο δεδομένου 
μέγιστου ορίου επιτρεπόμενων 
αποσκευών. Σε περίπτωση που 
επιβάλλονται πρόσθετα τέλη για την
μεταφορά αποσκευών, οι αερομεταφορείς 
αναφέρουν σαφώς τις λεπτομέρειες των εν 
λόγω τελών στην κράτηση και κατόπιν 
αιτήματος στον αερολιμένα.

Οι αερομεταφορείς είναι πλήρως ελεύθεροι 
από εμπορικής σκοπιάς να καθορίζουν 
τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπουν 
τη μεταφορά αποσκευών, αλλά οφείλουν 
να αναφέρουν σαφώς, κατά την έναρξη 
κάθε διαδικασίας κράτησης και στα 
σημεία ελέγχου εισιτηρίων 
(συμπεριλαμβανομένων και των μηχανών 
ελέγχου εισιτηρίων με αυτοεξυπηρέτηση), 
τα μέγιστα όρια αποσκευών που 
επιτρέπεται να μεταφέρουν οι επιβάτες ως 
χειραποσκευές και ως παραδιδόμενες 
αποσκευές στο αεροσκάφος σε κάθε πτήση 
που περιλαμβάνεται στην κράτηση του 
επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
περιορισμών του αριθμού των αποσκευών 
που ισχύει στο πλαίσιο δεδομένου 
μέγιστου ορίου επιτρεπόμενων 
αποσκευών. Σε περίπτωση που 
επιβάλλονται πρόσθετα τέλη για τη
μεταφορά αποσκευών, οι αερομεταφορείς 
αναφέρουν σαφώς τις λεπτομέρειες των εν 
λόγω τελών κατά την έναρξη κάθε 
διαδικασίας κράτησης και κατόπιν 
αιτήματος στον αερολιμένα.

Or. en

Τροπολογία 204
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97
Άρθρο 6 δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι αερομεταφορείς είναι πλήρως 
ελεύθεροι από εμπορικής σκοπιάς να 
καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους 
επιτρέπουν τη μεταφορά αποσκευών, 

Οι αερομεταφορείς οφείλουν να 
αναφέρουν σαφώς, κατά την κράτηση και 
στα σημεία ελέγχου εισιτηρίων 
(συμπεριλαμβανομένων και των μηχανών 
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αλλά οφείλουν να αναφέρουν σαφώς, κατά 
την κράτηση και στα σημεία ελέγχου 
εισιτηρίων (συμπεριλαμβανομένων και 
των μηχανών ελέγχου εισιτηρίων με 
αυτοεξυπηρέτηση), τα μέγιστα όρια 
αποσκευών που επιτρέπεται να 
μεταφέρουν οι επιβάτες ως χειραποσκευές 
και ως παραδιδόμενες αποσκευές στο 
αεροσκάφος σε κάθε πτήση που 
περιλαμβάνεται στην κράτηση του 
επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
περιορισμών του αριθμού των αποσκευών 
που ισχύει στο πλαίσιο δεδομένου 
μέγιστου ορίου επιτρεπόμενων 
αποσκευών. Σε περίπτωση που 
επιβάλλονται πρόσθετα τέλη για την
μεταφορά αποσκευών, οι αερομεταφορείς 
αναφέρουν σαφώς τις λεπτομέρειες των εν 
λόγω τελών στην κράτηση και κατόπιν 
αιτήματος στον αερολιμένα.

ελέγχου εισιτηρίων με αυτοεξυπηρέτηση), 
τα μέγιστα όρια αποσκευών που 
επιτρέπεται να μεταφέρουν οι επιβάτες ως 
χειραποσκευές και ως παραδιδόμενες 
αποσκευές στο αεροσκάφος σε κάθε πτήση 
που περιλαμβάνεται στην κράτηση του 
επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
περιορισμών του αριθμού των αποσκευών 
που ισχύει στο πλαίσιο δεδομένου 
μέγιστου ορίου επιτρεπόμενων 
αποσκευών. Σε περίπτωση που 
επιβάλλονται πρόσθετα τέλη για τη
μεταφορά αποσκευών, οι αερομεταφορείς 
αναφέρουν σαφώς τις λεπτομέρειες των εν 
λόγω τελών στην κράτηση και στον 
αερολιμένα.

Or. en

Τροπολογία 205
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97
Άρθρο 6 δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι αερομεταφορείς είναι πλήρως 
ελεύθεροι από εμπορικής σκοπιάς να 
καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους 
επιτρέπουν τη μεταφορά αποσκευών, 
αλλά οφείλουν να αναφέρουν σαφώς, κατά 
την κράτηση και στα σημεία ελέγχου 
εισιτηρίων (συμπεριλαμβανομένων και 
των μηχανών ελέγχου εισιτηρίων με 
αυτοεξυπηρέτηση), τα μέγιστα όρια 
αποσκευών που επιτρέπεται να 
μεταφέρουν οι επιβάτες ως χειραποσκευές 
και ως παραδιδόμενες αποσκευές στο 
αεροσκάφος σε κάθε πτήση που 
περιλαμβάνεται στην κράτηση του 

Οι αερομεταφορείς οφείλουν να 
αναφέρουν σαφώς, κατά την κράτηση και 
στα σημεία ελέγχου εισιτηρίων 
(συμπεριλαμβανομένων και των μηχανών 
ελέγχου εισιτηρίων με αυτοεξυπηρέτηση), 
τα μέγιστα όρια αποσκευών που 
επιτρέπεται να μεταφέρουν οι επιβάτες ως 
χειραποσκευές και ως παραδιδόμενες 
αποσκευές στο αεροσκάφος σε κάθε πτήση 
που περιλαμβάνεται στην κράτηση του 
επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
περιορισμών του αριθμού των αποσκευών 
που ισχύει στο πλαίσιο δεδομένου 
μέγιστου ορίου επιτρεπόμενων 
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επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
περιορισμών του αριθμού των αποσκευών 
που ισχύει στο πλαίσιο δεδομένου 
μέγιστου ορίου επιτρεπόμενων 
αποσκευών. Σε περίπτωση που 
επιβάλλονται πρόσθετα τέλη για την 
μεταφορά αποσκευών, οι αερομεταφορείς 
αναφέρουν σαφώς τις λεπτομέρειες των εν 
λόγω τελών στην κράτηση και κατόπιν 
αιτήματος στον αερολιμένα.

αποσκευών. Σε περίπτωση που 
επιβάλλονται πρόσθετα τέλη για την 
μεταφορά αποσκευών, οι αερομεταφορείς 
αναφέρουν σαφώς τις λεπτομέρειες των εν 
λόγω τελών στην κράτηση και στον 
αερολιμένα.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα τέλη για τις αποσκευές είναι απαραίτητη προκειμένου να 
διασφαλιστεί η διαφάνεια των τιμών για τους καταναλωτές.

Τροπολογία 206
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97
Άρθρο 6 δ – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πέραν του προβλεπόμενου μέγιστου 
ορίου επιτρεπόμενων αποσκευών, οι 
επιβάτες επιτρέπεται να μεταφέρουν στον 
θάλαμο επιβατών, χωρίς χρέωση, βασικά 
προσωπικά αντικείμενα 
συμπεριλαμβανομένων των αγορών, έως 
5 κιλά, που πραγματοποίησαν στον 
αερολιμένα.

Or. de

Τροπολογία 207
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97
Άρθρο 6 δ – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιβάτες επιτρέπεται να μεταφέρουν 
στον θάλαμο επιβατών, χωρίς χρέωση, 
βασικά προσωπικά αντικείμενα 
συμπεριλαμβανομένων των αγορών που 
πραγματοποίησαν στον αερολιμένα, 
πέραν του προβλεπόμενου μέγιστου ορίου 
επιτρεπόμενων αποσκευών στον θάλαμο 
επιβατών.

Or. el

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή προστατεύει τους επιβάτες από πρακτικές υπερβολικών περιορισμών και να 
τους επιτρέπεται να μεταφέρουν επί του αεροσκάφους εύλογο αριθμό χειραποσκευών, 
συμπεριλαμβανομένων των αγορών τους από τα καταστήματα των αεροδρομίων

Τροπολογία 208
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97
Άρθρο 6 δ – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Θα πρέπει να επιτρέπεται στους 
επιβάτες να μεταφέρουν στον θάλαμο 
επιβατών βασικά προσωπικά αντικείμενα 
συμπεριλαμβανομένων των αγορών που 
πραγματοποίησαν στον αερολιμένα, 
χωρίς κανένα επιπλέον κόστος, πέραν του 
προβλεπόμενου ορίου επιτρεπόμενων 
αποσκευών στον θάλαμο επιβατών.

Or. en

Τροπολογία 209
Preslav Borissov
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97
Άρθρο 6 δ – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 6δ προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 1α:
«1α. Πέραν του προβλεπόμενου μέγιστου 
ορίου επιτρεπόμενων αποσκευών στον 
θάλαμο επιβατών, οι επιβάτες 
επιτρέπεται να μεταφέρουν στον θάλαμο 
επιβατών, χωρίς χρέωση, τις αγορές που 
πραγματοποίησαν στον αερολιμένα.»

Or. en

Τροπολογία 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97
Άρθρο 6 δ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε έκτακτες περιστάσεις, όπως λόγοι 
ασφαλείας πτήσεων ή αλλαγή του τύπου 
του αεροσκάφους μετά την κράτηση, 
κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται η 
μεταφορά αντικειμένων στον θάλαμο 
επιβατών, συμπεριλαμβανομένων των 
επιτρεπόμενων ορίων χειραποσκευών, ο 
αερομεταφορέας επιτρέπεται να τα 
μεταφέρει ως παραδιδόμενες αποσκευές, 
αλλά χωρίς επιπλέον χρέωση του επιβάτη.

Ο αερομεταφορέας είναι δυνατόν να 
μεταφέρει τα εν λόγω αντικείμενα ως 
παραδιδόμενες αποσκευές σε περίπτωση 
που η μεταφορά τους στον θάλαμο 
επιβατών δεν επιτρέπεται λόγω 
εξαιρετικών συνθηκών που σχετίζονται 
με την ασφάλεια ή με τα χαρακτηριστικά 
του αεροσκάφους. Στις εν λόγω 
περιπτώσεις δεν επιβάλλονται πρόσθετα 
τέλη.

Or. en

Τροπολογία 211
Robert Rochefort
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97
Άρθρο 6 δ – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περάν του προβλεπόμενου ορίου 
επιτρεπόμενων προσωπικών αποσκευών 
στον θάλαμο επιβατών, οι επιβάτες έχουν 
δικαίωμα να μεταφέρουν στο 
αεροσκάφος τις αγορές που 
πραγματοποίησαν στον χώρο επιβίβασης 
του αερολιμένα χωρίς κανένα επιπλέον 
κόστος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση χρήζει διευκρίνισης, ιδίως λόγω της πρακτικής που έχουν υιοθετήσει ορισμένοι 
αερομεταφορείς, επιτρέποντας στους επιβάτες να μεταφέρουν στον θάλαμο επιβατών μόνο μία 
χειραποσκευή και επιβάλλοντάς τους χρέωση για κάθε επιπλέον αποσκευή, 
συμπεριλαμβανομένων των αγορών που έχουν πραγματοποιηθεί στον αερολιμένα. Η εν λόγω 
πρακτική προκαλεί σύγχυση στους επιβάτες καθώς δεν διέπεται από διαφάνεια.

Τροπολογία 212
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97
Άρθρο 6 ε – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όταν το μουσικό όργανο είναι πολύ 
μεγάλο για να τοποθετηθεί με ασφάλεια σε 
κατάλληλο διαμέρισμα αποσκευών στο 
θάλαμο επιβατών ή κάτω από το κάθισμα 
του επιβάτη, οι αερομεταφορείς είναι 
δυνατόν να ζητήσουν την καταβολή 
δεύτερου ναύλου εάν τα μουσικά όργανα 
μεταφέρονται ως χειραποσκευές σε 
δεύτερο κάθισμα. Όταν καταβληθεί ναύλος 
για δεύτερο κάθισμα οι αερομεταφορείς 
καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες το 

Όταν το μουσικό όργανο είναι πολύ 
μεγάλο για να τοποθετηθεί με ασφάλεια σε 
κατάλληλο διαμέρισμα αποσκευών στο 
θάλαμο επιβατών ή κάτω από το κάθισμα 
του επιβάτη, οι αερομεταφορείς είναι 
δυνατόν να ζητήσουν την καταβολή 
δεύτερου ναύλου εάν τα μουσικά όργανα 
μεταφέρονται ως χειραποσκευές σε 
δεύτερο κάθισμα. Όταν καταβληθεί ναύλος 
για δεύτερο κάθισμα οι αερομεταφορείς 
καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες το 
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κάθισμα του επιβάτη να είναι δίπλα σε 
εκείνο στο οποίο τοποθετείται το μουσικό 
όργανο. Όταν διατίθεται και εάν ζητηθεί, 
τα μουσικά όργανα μεταφέρονται σε 
θερμαινόμενο τμήμα του διαμερίσματος 
φορτίου του αεροσκάφους με την 
προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται οι σχετικοί 
κανόνες ασφαλείας, οι περιορισμοί χώρου 
και οι τεχνικές προδιαγραφές του οικείου 
αεροσκάφους. Οι αερομεταφορείς 
αναφέρουν σαφώς στους οικείους όρους 
και προϋποθέσεις τη βάση επί της οποίας 
μεταφέρονται τα μουσικά όργανα και τα 
εφαρμοζόμενα τέλη.

κάθισμα του επιβάτη να είναι δίπλα σε 
εκείνο στο οποίο τοποθετείται το μουσικό 
όργανο. Όταν διατίθεται και εάν ζητηθεί, 
τα μουσικά όργανα μεταφέρονται σε 
θερμαινόμενο τμήμα του διαμερίσματος 
φορτίου του αεροσκάφους με την 
προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται οι σχετικοί 
κανόνες ασφαλείας, οι περιορισμοί χώρου 
και οι τεχνικές προδιαγραφές του οικείου 
αεροσκάφους. Οι αερομεταφορείς 
τοποθετούν στα εν λόγω μουσικά όργανα 
ειδικές ετικέτες προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι πρέπει να τυγχάνουν 
προσεκτικού χειρισμού. Οι 
αερομεταφορείς αναφέρουν σαφώς στους 
οικείους όρους και προϋποθέσεις τη βάση 
επί της οποίας μεταφέρονται τα μουσικά 
όργανα και τα εφαρμοζόμενα τέλη.

Or. en

Τροπολογία 213
Kerstin Westphal

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα I – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Παράρτημα: μη εξαντλητικός κατάλογος 
περιστάσεων που θεωρούνται ως έκτακτες 
περιστάσεις για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού

Παράρτημα: εξαντλητικός κατάλογος 
περιστάσεων που θεωρούνται ως έκτακτες 
περιστάσεις για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού

Or. de

Τροπολογία 214
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα I – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Παράρτημα: μη εξαντλητικός κατάλογος 
περιστάσεων που θεωρούνται ως έκτακτες 
περιστάσεις για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού

Παράρτημα: εξαντλητικός κατάλογος 
περιστάσεων που θεωρούνται ως έκτακτες 
περιστάσεις για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού

Or. en

Τροπολογία 215
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα I – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι ακόλουθες περιστάσεις θεωρούνται ως 
έκτακτες:

Οι ακόλουθες περιστάσεις θεωρούνται 
αδιαμφισβήτητα ως έκτακτες:

Or. fr

Τροπολογία 216
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα I – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι ακόλουθες περιστάσεις θεωρούνται ως 
έκτακτες:

Οι ακόλουθες περιστάσεις θεωρούνται 
πάντα υποχρεωτικά ως έκτακτες:

Or. en

Τροπολογία 217
Kerstin Westphal
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 τεχνικά προβλήματα άσχετα προς την 
κανονική λειτουργία του αεροσκάφους, 
όπως ο εντοπισμός ελαττώματος κατά τη 
διάρκεια της σχετικής πτήσης, τα οποία 
εμποδίζουν την κανονική συνέχιση της 
πτήσης· ή κρυφά κατασκευαστικά 
ελαττώματα που εντοπίζονται από τον 
κατασκευαστή ή από αρμόδια αρχή και 
τα οποία διακυβεύουν την ασφάλεια της 
πτήσης·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω έκτακτη περίσταση καθιστά προϋπόθεση την αδυναμία «συνέχισης της πτήσης»: 
πρόκειται για έναν αόριστο νομικό όρο που χρήζει εκτενούς ερμηνείας και είναι εξαιρετικά 
ασαφής. Οι δυνατότητες εξαίρεσης πρέπει να εφαρμόζονται περιοριστικά.

Τροπολογία 218
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα 1 – σημείο 1 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 τεχνικά προβλήματα άσχετα προς την 
κανονική λειτουργία του αεροσκάφους, 
όπως ο εντοπισμός ελαττώματος κατά τη 
διάρκεια της σχετικής πτήσης, τα οποία 
εμποδίζουν την κανονική συνέχιση της 
πτήσης· ή κρυφά κατασκευαστικά 
ελαττώματα που εντοπίζονται από τον 
κατασκευαστή ή από αρμόδια αρχή και τα 
οποία διακυβεύουν την ασφάλεια της 
πτήσης·

τεχνικά προβλήματα που επηρεάζουν τη 
λειτουργία του αεροσκάφους και 
οφείλονται σε κρυφά κατασκευαστικά 
ελαττώματα τα οποία γνωστοποιούνται 
από τον κατασκευαστή ή από αρμόδια 
αρχή ασφάλειας· όλα τα υπόλοιπα τεχνικά 
προβλήματα δεν θεωρείται ότι αποτελούν 
έκτακτες περιστάσεις για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού·
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Or. en

Τροπολογία 219
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα I – σημείο 1 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 τεχνικά προβλήματα άσχετα προς την 
κανονική λειτουργία του αεροσκάφους, 
όπως ο εντοπισμός ελαττώματος κατά τη 
διάρκεια της σχετικής πτήσης, τα οποία
εμποδίζουν την κανονική συνέχιση της 
πτήσης και κρυφά κατασκευαστικά 
ελαττώματα που εντοπίζονται από τον 
κατασκευαστή ή από αρμόδια αρχή και τα 
οποία διακυβεύουν την ασφάλεια της 
πτήσης·

τεχνικά προβλήματα, όπως ο εντοπισμός 
ελαττώματος, τα οποία παρά τον ορθό 
τεχνικό έλεγχο εμποδίζουν την ασφαλή 
πτήση ή κρυφά κατασκευαστικά 
ελαττώματα που εντοπίζονται από τον 
κατασκευαστή ή από αρμόδια αρχή και τα 
οποία διακυβεύουν την ασφάλεια της 
πτήσης·

Or. pl

Τροπολογία 220
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

πόλεμος, πολιτικές αναταραχές και βίαια 
επεισόδια, που καθιστούν αδύνατη την 
ασφαλή πραγματοποίηση της πτήσης·

Or. de

Τροπολογία 221
Robert Rochefort
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 κίνδυνοι ασφαλείας, πράξεις δολιοφθοράς 
ή τρομοκρατίας που καθιστούν αδύνατη 
την ασφαλή εκτέλεση της πτήσης·

πόλεμοι, συγκρούσεις, πολιτική αστάθεια,
κίνδυνοι ασφαλείας, πράξεις δολιοφθοράς 
ή τρομοκρατίας που καθιστούν αδύνατη 
την ασφαλή εκτέλεση της πτήσης·

Or. fr

Τροπολογία 222
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 μετεωρολογικές συνθήκες ασύμβατες με 
την ασφάλεια της πτήσης· και

απρόβλεπτες μετεωρολογικές συνθήκες 
ασύμβατες με την ασφάλεια της πτήσης· 
και

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μετεωρολογικές συνθήκες που έχουν προβλεφθεί δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως «έκτακτες 
περιστάσεις».

Τροπολογία 223
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο vi α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

πρόσκρουση πτηνών κατά τη διάρκεια 
της σχετικής πτήσης·

Or. de

Τροπολογία 224
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 εργατικές διαφορές στον πραγματικό 
αερομεταφορέα ή σε φορείς παροχής 
βασικών υπηρεσιών όπως οι αερολιμένες ή 
οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

εργατικές διαφορές σε φορείς παροχής 
βασικών υπηρεσιών όπως οι αερολιμένες ή 
οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Or. pl

Τροπολογία 225
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – σημείο vii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

επίσημη βλάβη ραδιοεντοπιστών στον 
εναέριο χώρο καθώς και το κλείσιμο 
αερολιμένα από τη διεύθυνση του 
αερολιμένα·

Or. de
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Τροπολογία 226
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 i. τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται 
με την κανονική λειτουργία του 
αεροσκάφους όπως πρόβλημα που 
εντοπίζεται κατά την τακτική συντήρηση 
ή κατά τη διάρκεια των ελέγχων του 
αεροσκάφους πριν από την πτήση ή που 
ανακύπτει λόγω παράλειψης εκτέλεσης 
της συντήρησης ή των ελέγχων του 
αεροσκάφους πριν από την πτήση· και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 227
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με 
την κανονική λειτουργία του 
αεροσκάφους όπως πρόβλημα που 
εντοπίζεται κατά την τακτική συντήρηση 
ή κατά τη διάρκεια των ελέγχων του 
αεροσκάφους πριν από την πτήση ή που 
ανακύπτει λόγω παράλειψης εκτέλεσης 
της συντήρησης ή των ελέγχων του 
αεροσκάφους πριν από την πτήση· και

τεχνικά προβλήματα που δεν θεωρούνται 
έκτακτα υπό την έννοια του σημείου 1 
σημείου ii· και

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα τεχνικά προβλήματα εμπίπτουν πάντα στην ευθύνη του αερομεταφορέα, και ποτέ στην 
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αρμοδιότητα των επιβατών. Εφόσον δεν πρόκειται για τεχνικά προβλήματα εκτός της 
συνηθισμένης λειτουργίας των αεροσκαφών, τα οποία συνιστούν κρυφά κατασκευαστικά 
ελαττώματα, δεν πρέπει να είναι δυνατή η εξαίρεση.

Τροπολογία 228
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 έλλειψη πληρώματος πτήσης ή 
πληρώματος καμπίνας (εκτός εάν 
οφείλεται σε εργασιακές διαφορές).

έλλειψη πληρώματος πτήσης ή 
πληρώματος καμπίνας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εμπίπτει στην αρμοδιότητα πρόληψης κινδύνων της αεροπορικής εταιρείας να πρέπει να 
οργανώνει εγκαίρως την αναπλήρωση –για παράδειγμα σε περίπτωση ασθενείας– ή να 
ανατρέχει σε πλήρωμα έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία 229
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 έλλειψη πληρώματος πτήσης ή 
πληρώματος καμπίνας (εκτός εάν 
οφείλεται σε εργασιακές διαφορές).

έλλειψη πληρώματος πτήσης ή 
πληρώματος καμπίνας .

Or. pl

Τροπολογία 230
Hans-Peter Mayer
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κακές καιρικές συνθήκες, όταν η 
διεύθυνση του αερολιμένα δεν έχει κλείσει 
επισήμως τον εναέριο χώρο ή τον 
αερολιμένα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ίδιοι οι αερομεταφορείς αποφασίζουν συχνά υπό το πρόσχημα των καιρικών συνθηκών ότι 
δεν θα πραγματοποιήσουν πτήσεις. Αυτό δεν οφείλεται πάντα σε κακές καιρικές συνθήκες που 
επηρεάζουν τις δυνατότητες πτήσης.

Τροπολογία 231
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο ii β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βαρυχειμωνιά, δεδομένου ότι τα 
αεροσκάφη πρέπει να διατηρούνται σε 
κατάσταση κατάλληλη προς πτήση.

Or. de

Τροπολογία 232
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο ii γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κάθε είδους καθυστερήσεις λόγω 
ανεπιθύμητων συμβάντων σε 
προηγούμενη πτήση·

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε τέτοιες περιπτώσεις οι αεροπορικές εταιρείες έχουν επαρκή χρόνο μέχρι την επόμενη πτήση 
ώστε να οργανώσουν μια αναπληρωματική πτήση και πλήρωμα. Εν προκειμένω δεν μπορεί να 
αναγνωριστεί κάποια στενή χρονική ή τοπική σχέση με την επόμενη πτήση. Στην περίπτωση 
αυτή ανήκουν επίσης οι δολιοφθορές σε προηγούμενη πτήση, τα ιατρικά ανεπιθύμητα συμβάντα, 
το προηγούμενο κλείσιμο του εναέριου χώρου κ.λπ.

Τροπολογία 233
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο ii δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

απομάκρυνση αποσκευών χωρίς 
ιδιοκτήτη από τον θάλαμο μεταφοράς 
φορτίου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται εξαρχής για σφάλμα ασφαλείας, το οποίο δεν πρέπει να επιβαρύνει τους επιβάτες. 
Ωστόσο, η αεροπορική εταιρεία έχει την ευχέρεια να ζητήσει αποζημίωση για υπεύθυνες 
υπηρεσίες.

Τροπολογία 234
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο ii ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

παγωμένοι κινητήρες, έλλειψη μέσων 
αποπάγωσης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποτελεί υποχρέωση η μέριμνα για την αποπάγωση. Συμπεριλαμβάνεται στις αρμοδιότητες 
πρόληψης κινδύνων του αερολιμένα να διαθέτει τον χειμώνα επαρκείς ποσότητες μέσων 
αποπάγωσης, ακόμα και σε κακές καιρικές συνθήκες μακράς διαρκείας. Στην περίπτωση αυτή, 
η αεροπορική εταιρεία δύναται να ζητήσει αποζημίωση.

Τροπολογία 235
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο ii στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βλάβη του αεροσκάφους στο έδαφος από 
τρίτο, λίγο πριν από την 
προγραμματισμένη απογείωση·

Or. de

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω, η αεροπορική εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από τον τρίτο. Ωστόσο, 
δεν είναι δυνατό να μην διεκδικούν αξιώσεις οι επιβάτες, οι οποίοι δεν έχουν ουδεμία 
ανάμειξη.

Τροπολογία 236
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα Ι – σημείο 2 – σημείο ii ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εργατικές διαφορές στον πραγματικό 
αερομεταφορέα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εργατικές διαφορές στον πραγματικό αερομεταφορέα μπορούν να ελέγχονται και να 
αποτρέπονται. Ως εκ τούτου, δεν μπορούν να είναι έκτακτες κατά την έννοια του παρόντος 
κανονισμού. Αυτό δεν ισχύει για εργατικές διαφορές σε άλλες επιχειρήσεις.

Τροπολογία 237
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97
Παράρτημα 2 – παράγραφος 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Σε περίπτωση φθοράς, καθυστερημένης 
άφιξης, απώλειας ή καταστροφής 
αποσκευής, ο επιβάτης πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να απευθύνεται εγγράφως και 
να υποβάλει καταγγελία στον 
αερομεταφορέα το ταχύτερο δυνατόν. 
Ισχύει προθεσμία υποβολής καταγγελίας 7
ημερών σε περίπτωση φθοράς της 
αποσκευής και 21 ημερών σε περίπτωση 
καθυστερημένης άφιξης, σε αμφότερες 
τις περιπτώσεις από την ημερομηνία κατά 
την οποία ο επιβάτης παρέλαβε την 
αποσκευή. Προκειμένου να τηρήσουν 
εύκολα τις εν λόγω προθεσμίες, ο 
αερομεταφορέας πρέπει να δίδει στους 
επιβάτες την δυνατότητα συμπλήρωσης 
εντύπου καταγγελίας στον αερολιμένα. Το 
εν λόγω έντυπο καταγγελίας, το οποίο 
μπορεί επίσης να λάβει την μορφή 
Δήλωσης Μη Παράδοσης Αποσκευής 
(Property Irregularity Report ή PIR) πρέπει 
να γίνεται αποδεκτό από τον 
αερομεταφορέα στον αερολιμένα ως 

Σε περίπτωση φθοράς, καθυστερημένης 
άφιξης, απώλειας ή καταστροφής 
αποσκευής, ο επιβάτης πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να απευθύνεται εγγράφως και 
να υποβάλει καταγγελία στον 
αερομεταφορέα το ταχύτερο δυνατόν. 
Ισχύει προθεσμία υποβολής καταγγελίας 
28 ημερών από την ημερομηνία κατά την 
οποία ο επιβάτης παρέλαβε την αποσκευή. 
Προκειμένου να τηρήσουν εύκολα τις εν 
λόγω προθεσμίες, ο αερομεταφορέας 
πρέπει να δίδει στους επιβάτες τη
δυνατότητα συμπλήρωσης εντύπου 
καταγγελίας στον αερολιμένα. Το εν λόγω 
έντυπο καταγγελίας, το οποίο μπορεί 
επίσης να λάβει τη μορφή Δήλωσης Μη 
Παράδοσης Αποσκευής (Property 
Irregularity Report ή PIR) πρέπει να 
γίνεται αποδεκτό από τον αερομεταφορέα 
στον αερολιμένα ως καταγγελία.



PE521.501v01-00 88/88 AM\1005678EL.doc

EL

καταγγελία.

Or. en


