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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αναθεώρηση φαίνεται επειγόντως απαραίτητη λόγω του γεγονότος ότι έγιναν 
επανειλημμένα και εξακολουθούν να γίνονται προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για 
νομικές ασάφειες ιδίως στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004. Εν προκειμένω, θα 
πρέπει να εξασφαλιστεί μια δίκαιη εξισορρόπηση των συμφερόντων επιβατών και 
αερομεταφορέων. Στόχος της αναθεώρησης όμως θα πρέπει να είναι επίσης να εξετάσουν οι 
αερομεταφορείς τη βελτίωση των υπηρεσιών και του σκεπτικού τους. 

Προκειμένου να επιτευχθεί απλούστευση ιδίως προς χάριν των ευρωπαίων καταναλωτών, οι 
οποίοι θίγονται ως επιβάτες, δεν θα πρέπει μόνο να διευκρινιστούν επιμέρους τμήματα της 
νομοθεσίας, αλλά και να απλουστευτεί το κείμενο ώστε να γίνει πιο κατανοητό και 
ευανάγνωστο. Για τον λόγο αυτόν, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει στη γνωμοδότησή 
του να μη χρησιμοποιηθούν, κατά το δυνατόν, παραπομπές σε άλλες οδηγίες ή κανονισμούς, 
αλλά να γίνει πλήρης διατύπωση των εκάστοτε σημείων στον παρόντα κανονισμό. Τούτο 
ενδείκνυται διότι κατά την αναθεώρηση των εν λόγω κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 261/2004 και 
(ΕΚ) αριθ. 2027/97 πρέπει να ληφθούν υπόψη και ενδεχομένως να αναζητηθούν πέντε ακόμα 
νόμοι. 
Προς το συμφέρον των επιβατών θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε έντυπη μορφή όλοι οι 
αναφερθέντες κανονισμοί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Αυτό δεν θα πρέπει να 
ισχύει μόνο για την επιγραμμική εκδοχή, αλλά και για τα έντυπα στους αερολιμένες.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004:

Δικαιώματα και διαβαθμίσεις:

Ένα από τα κεντρικά θέματα που αφορούν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 είναι το 
ερώτημα ποιες καθυστερήσεις συνεπάγονται δικαιώματα και πώς πρέπει να διαβαθμιστούν. 
Στη γνωμοδότησή του, ο συντάκτης γνωμοδότησης έλαβε ως γνώμονα γι’ αυτό τη νομολογία 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Επίσης, χάριν σαφήνειας, προβλέπει μια διαβάθμιση σε δύο 
μόνο κατηγορίες, δηλαδή σε αποστάσεις μικρότερες και μεγαλύτερες των 3.500 χιλιομέτρων.  
Στην πρώτη κατηγορία αποστάσεων έως 3.500 χιλιόμετρα και για πτήσεις εντός της ΕΕ 
συμπεριλαμβάνονται ρητά και τα υπερπόντια εδάφη της ΕΕ.  Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει 
να είναι δυνατή η καταβολή αποζημίωσης μεγίστου ύψους 250 ευρώ για καθυστέρηση τριών 
ωρών και άνω. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται πτήσεις άνω των 3.500 χιλιομέτρων.  
Για αυτές τις πτήσεις είναι δυνατή η διεκδίκηση αποζημίωσης έως 600 ευρώ το πολύ για 
καθυστέρηση πέντε ωρών και άνω.
Προκειμένου να ληφθεί δεόντως υπόψη η οικονομική κατάσταση των επονομαζομένων 
«φθηνών αερογραμμών» θα πρέπει να είναι δυνατός ο περιορισμός του δικαιώματος στην 
τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου. Σε αυτήν την περίπτωση όμως πρέπει να υπολογιστεί η 
συνολική τιμή του εισιτηρίου μετ’ επιστροφής με όλες τις παρεπόμενες δαπάνες, ιδίως για τις 
επιπλέον αποσκευές. Ως εκ τούτου, τα αναφερθέντα ποσά των 250 ευρώ και 600 ευρώ θα 
πρέπει να ισχύουν ως ανώτατα όρια. Σκοπός είναι να αποφευχθεί έτσι η έλλειψη 
αναλογικότητας. 

Το δικαίωμα αποζημίωσης θα καλύπτει τη ζημία κατ’ αποκοπήν. Ως εκ τούτου, ο συντάκτης 
γνωμοδότησης προέβη σε διευκρίνιση του κανόνα του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 12 
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σημείο 1 και έτσι πλέον τα δικαιώματα αποζημίωσης δεν μπορούν να εκπίπτουν από 
περαιτέρω δικαιώματα αποζημίωσης. Η ανάγκη της εν λόγω διευκρίνισης προκύπτει και από 
την εκκρεμούσα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπόθεση X ZR111 /12.

Επιπλέον, ο συντάκτης γνωμοδότησης προβλέπει τον περιορισμό του χρόνου αναμονής στον 
διάδρομο σε περίπτωση καθυστέρησης σε δύο ώρες το πολύ, καθώς και τη θεμελίωση του 
δικαιώματος σε διαφορετικού είδους μεταφορά ήδη μετά από καθυστέρηση τριών ωρών και 
άνω. Ταυτόχρονα, η γνωμοδότηση προβλέπει να παρέχονται ήδη ενωρίς οι υπηρεσίες 
βοήθειας των άρθρων 8 και 9. 
Ακόμα, ο συντάκτης γνωμοδότησης είναι της άποψης ότι σε περιπτώσεις καθυστερήσεων και 
ακυρώσεων πτήσεων για τις οποίες δεν ευθύνεται ο αερομεταφορέας, οι αερομεταφορείς 
υποχρεούνται να καλύπτουν ποσό έως και 150 ευρώ ανά διανυκτέρευση για τρεις 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο, το πολύ. Το ποσό που ορίζει η Επιτροπή φαίνεται 
υπερβολικά μικρό για ορισμένους προορισμούς, ιδίως όταν ο επιβάτης είναι αναγκαίο να 
διανυκτερεύσει κοντά στον αερολιμένα λόγω ενδεχόμενης συνέχισης του ταξιδιού του. 

Η γνωμοδότηση προβλέπει ακόμα, βάσει του άρθρου 12 της οδηγίας 2013/11, να οριστεί 
γενικά η προθεσμία παραγραφής στα δύο έτη προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι. 
Ακόμα, ζητεί να υποχρεούνται οι αερομεταφορείς να επισημαίνουν ρητά τις προθεσμίες.

Κατάλογος των εκτάκτων περιστάσεων του παραρτήματος Ι:

Η γνωμοδότηση προβλέπει αναδιάταξη των περιστάσεων που θεωρούνται δεσμευτικές 
ανάλογα με τη σημασία τους. Περιορίζει τεχνικά προβλήματα, αλλά επεκτείνει τον κατάλογο 
όσον αφορά τους κινδύνους για την ασφάλεια. Επίσης, προβλέπει διάκριση των εργατικών 
διαφορών με την έννοια ότι πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ του πραγματικού 
αερομεταφορέα και άλλων αερομεταφορέων, καθώς και των παρόχων βασικών υπηρεσιών. 
Σύμφωνα με αυτά, έκτακτες περιστάσεις προκύπτουν μόνον όσον αφορά τους τελευταίους. 

Δυνατότητες καταγγελίας:

Σύμφωνα με πολλές αναφορές επιβατών, οι αιτήσεις αποζημίωσης και οι καταγγελίες των 
επιβατών δεν αντιμετωπίζονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Συχνά ο αερομεταφορέας 
επιχειρεί αρχικά να αρνηθεί ένα δικαίωμα, επικαλούμενος εν μέρει ψευδείς λόγους. Για 
τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να καθιερωθούν κυρώσεις. 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η επιβολή, θα πρέπει επιπλέον να υπάρχει νόμιμο δικαίωμα 
πλήρους ενημέρωσης για τους λόγους της καθυστέρησης, της ματαίωσης ή του 
αναπρογραμματισμού. Διαφορετικά δεν επιτυγχάνεται ο στόχος της εξασφάλισης μιας 
καλύτερης επιβολής των δικαιωμάτων των επιβατών. 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97:

Δεδομένου ότι πρόκειται για κανονισμό της ΕΕ, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως μονάδα 
μέτρησης το ευρώ. Ως εκ τούτου, η γνωμοδότηση προβλέπει για λόγους κατανόησης τη 
διαγραφή της έννοιας του ειδικού τραβηκτικού δικαιώματος (ΕΤΔ) ως μονάδας μέτρησης. 
Αντ’ αυτού, αναφέρονται κατά προσέγγιση ποσά με βάση το σημερινό ύψος των 
αναφερομένων ποσών ΕΤΔ. 
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 
εφαρμόζεται επίσης στους επιβάτες που 
έχουν κάνει κράτηση για το αεροπορικό 
τους ταξίδι ως μέρος οργανωμένου 
ταξιδίου. Ωστόσο, θα πρέπει να 
αποσαφηνιστεί ότι οι επιβάτες είναι 
δυνατόν να μην σωρεύουν αντίστοιχα 
δικαιώματα, ιδίως βάσει του παρόντος 
κανονισμού και της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1990, 
για τα οργανωμένα ταξίδια και τις 
οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις. Οι 
επιβάτες θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επιλέγουν βάσει ποιας νομοθεσίας θα 
υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης αλλά δεν 
θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
σωρευτικής αποζημίωσης για το ίδιο 
πρόβλημα βάσει αμφότερων των νομικών 
πράξεων. Δεν θα πρέπει να αφορά τους 
επιβάτες με ποιον τρόπο οι 
αερομεταφορείς και οι ταξιδιωτικοί 
πράκτορες κατανέμουν τις εν λόγω 
αιτήσεις αποζημίωσης μεταξύ τους.

(6) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 
εφαρμόζεται επίσης στους επιβάτες που 
έχουν κάνει κράτηση για το αεροπορικό 
τους ταξίδι ως μέρος οργανωμένου 
ταξιδίου. Ωστόσο, θα πρέπει να 
αποσαφηνιστεί ότι οι επιβάτες είναι 
δυνατόν να μην σωρεύουν αντίστοιχα 
δικαιώματα, ιδίως βάσει του παρόντος 
κανονισμού και της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1990, 
για τα οργανωμένα ταξίδια και τις 
οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις, 
μολονότι καταρχήν είναι δυνατή η 
χωριστή ή ταυτόχρονη διεκδίκηση. Οι 
επιβάτες θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επιλέγουν βάσει ποιας νομοθεσίας θα 
υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης αλλά δεν 
θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
σωρευτικής αποζημίωσης για το ίδιο 
πρόβλημα βάσει αμφότερων των νομικών 
πράξεων. Δεν θα πρέπει να αφορά τους 
επιβάτες με ποιον τρόπο οι 
αερομεταφορείς και οι ταξιδιωτικοί 
πράκτορες κατανέμουν τις εν λόγω 
αιτήσεις αποζημίωσης μεταξύ τους.

Or. de
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Τροπολογία 2

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.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτό καταρχήν δεν επιτρέπεται να συμβαίνει και γι’ αυτό αναφέρεται σε ένα άρθρο. Εν 
προκειμένω, εξισώνονται όλες οι πτήσεις, ανεξάρτητα από το εάν είναι ταξίδι μετάβασης ή 
επιστροφής και εάν ο επιβάτης χρησιμοποίησε την πτήση ή όχι. Συνεπώς δεν απαιτείται ρητή 
διευκρίνιση.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι εάν 
ο επιβάτης δεν επιθυμεί να 
πραγματοποιήσει ένα μέρος του ταξιδιού 
του, μπορεί να το ανακοινώσει στον 
αερομεταφορέα πριν από την 
προγραμματισμένη αναχώρηση της 
πτήσης και όχι εκ των υστέρων, μόνο για 
να διεκδικήσει την επιστροφή των 
φόρων.

Or. de
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Εάν ο επιβάτης αποφασίσει στο 
πλαίσιο συμφωνίας να ταξιδέψει σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία, οι δαπάνες 
προσέλευσης και αναχώρησης για την 
ακυρωθείσα πτήση θα πρέπει να 
καλύπτονται πλήρως. Σε αυτές 
συγκαταλέγονται δαπάνες για δημόσια 
μέσα μεταφοράς, ταξί, στάθμευση στον 
χώρο στάθμευσης του αερολιμένα.

Or. de

Τροπολογία 5

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, 
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 

(11) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 θα
πρέπει να συμπεριλάβει ρητά το δικαίωμα 
αποζημίωσης για επιβάτες που 
αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις, 
σύμφωνα με την απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-402/07 και 
C-432/07 (Sturgeon). Για να ληφθούν 
υπόψη οι οικονομικές επιπτώσεις στον 
κλάδο και να αποφευχθεί εξαιτίας αυτού η 
τυχόν αύξηση της συχνότητας των 
ματαιώσεων, θα πρέπει το δικαίωμα 
αποζημίωσης των 600 ευρώ να ισχύει 
μόνο για αποστάσεις 3.500 χιλιομέτρων 
και άνω. 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 
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απόσταση του ταξιδίου προς και από τρίτες 
χώρες για να ληφθούν υπόψη οι 
επιχειρησιακές δυσκολίες των 
αερομεταφορέων κατά την αντιμετώπιση 
καθυστερήσεων σε απομακρυσμένους 
αερολιμένες.

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 6

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.

Or. de

Τροπολογία 7

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 

διαγράφεται
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ορισμένες πτητικές λειτουργίες μικρής 
κλίμακας. Οι πτήσεις που εκτελούνται με 
μικρά αεροσκάφη σε μικρές αποστάσεις 
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. de

Αιτιολόγηση

Το σχετικό άρθρο δεν αναφέρεται μόνο σε σχετικά μικρά αεροσκάφη, αλλά και σε πτήσεις κάτω 
των 250 χιλιομέτρων. Όταν ένας επιβάτης «κολλήσει» μέσα στη νύχτα σε έναν αερολιμένα και 
δεν έχει καμία επιλογή για να συνεχίσει το ταξίδι του άμεσα ή με άλλο τρόπο, πρέπει να του 
παρέχεται κατάλυμα. Ο καταναλωτής δεν ευθύνεται για το γεγονός ότι το αεροσκάφος είναι 
μικρό.

Τροπολογία 8

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 ή για 
περιφερειακές πτήσεις, δεν θα πρέπει 
καταρχήν να ισχύουν για τις εν λόγω 
κατηγορίες επιβατών.

Or. de
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Τροπολογία 9

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 
καθυστέρησης, ματαίωσης, διακοπής ή 
αναπρογραμματισμού της πτήσης, αλλά 
θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται 
επαρκώς σχετικά με τα αίτιά τους, αμέσως 
μόλις οι πληροφορίες καταστούν 
διαθέσιμες. Πρέπει να έχουν το νόμιμο 
δικαίωμα γι’ αυτό, η παραβίαση του 
οποίου επισύρει κυρώσεις.  Το εν λόγω
δικαίωμα ισχύει επίσης και σε περίπτωση 
που ο επιβάτης αγόρασε το εισιτήριο μέσω 
μεσάζοντος εγκατεστημένου στην Ένωση.

Or. de

Τροπολογία 10

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 την 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.

Or. de
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Τροπολογία 11

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 για τις σχετικές 
προθεσμίες, ιδίως εκείνες του άρθρου 16α 
παράγραφος 2. Θα πρέπει να λαμβάνουν 
απάντηση εντός διμήνου από την 
παραλαβή της αίτησης αποζημίωσης ή 
της καταγγελίας. Οι επιβάτες θα πρέπει να 
διαθέτουν επίσης την δυνατότητα να 
υποβάλλουν καταγγελίες κατά των 
αερομεταφορέων μέσω εξωδικαστικών 
μέτρων. 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. 
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. de

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Οι αερομεταφορείς θα πρέπει να 
υπάγονται σε συστήματα επίλυσης 
διαφορών σύμφωνα με το πνεύμα της 
οδηγίας 2013/11 ΕΕ για την εναλλακτική 
επίλυση διαφορών.

Or. de

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22β) Για την εξασφάλιση ενιαίων όρων, 
οι καταγγελίες και οι αιτήσεις 
αποζημίωσης κατά την έννοια του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
παραγράφονται εντός δύο ετών από τη 
δημιουργία του δικαιώματος, δηλαδή την 
ημέρα της αναχώρησης της πτήσης για 
την οποία υπήρχε κράτηση.

Or. de

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Με δεδομένες τις σύντομες 
προθεσμίες για την υποβολή καταγγελιών 
για απώλεια, ζημία ή καθυστέρηση άφιξης 
αποσκευών, οι αερομεταφορείς θα πρέπει 
να παρέχουν στους επιβάτες τη δυνατότητα 
να υποβάλλουν καταγγελία παρέχοντας
έντυπο καταγγελίας στον αερολιμένα. Το 
εν λόγω έντυπο μπορεί επίσης να έχει τη 
μορφή κοινής Δήλωσης Μη Παράδοσης 

(31) Με δεδομένες τις σύντομες 
προθεσμίες για την υποβολή καταγγελιών 
για απώλεια, ζημία ή καθυστέρηση άφιξης 
αποσκευών, οι αερομεταφορείς θα πρέπει 
να παρέχουν στους επιβάτες τη δυνατότητα 
να υποβάλλουν καταγγελία παρέχοντας 
έντυπο καταγγελίας στον αερολιμένα σε 
όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Το εν 
λόγω έντυπο μπορεί επίσης να έχει τη 
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Αποσκευής (Property Irregularity Report ή 
PIR).

μορφή κοινής Δήλωσης Μη Παράδοσης 
Αποσκευής (Property Irregularity Report ή 
PIR).

Or. de

Τροπολογία 15

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 μέσω 
εκτελεστικών πράξεων.

Or. de

Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«διοργανωτής: πρόσωπο κατά την έννοια 
του άρθρου 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 
90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης 
Ιουνίου 1990, για τα οργανωμένα ταξίδια 
και τις οργανωμένες διακοπές και 
περιηγήσεις»·

«διοργανωτής: το πρόσωπο το οποίο, κατά 
τρόπο μη ευκαιριακό, διοργανώνει 
ορισμένα ταξίδια και τα πωλεί ή τα 
προσφέρει προς πώληση απ' ευθείας 
μέσω πωλητή»·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Για καλύτερη κατανόηση και για να είναι το κείμενο φιλικό προς τον καταναλωτή είναι 
προτιμότερο να μην υπάρχουν κανενός είδους παραπομπές και αντί γι’ αυτό να παρατίθενται 
σαφώς στον παρόντα κανονισμό όλοι οι αντίστοιχοι ορισμοί.

Τροπολογία 17

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) «έλεγχος εισιτηρίου επιβάτη»: ο 
έλεγχος εισιτηρίων για μια πτήση είτε από 
τον ίδιο τον αερομεταφορέα είτε από 
ανάλογη εταιρεία είτε επιγραμμικά·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην αγγλική εκδοχή στο άρθρο 3 σημείο 2 γίνεται πλέον λόγος για «επιβίβαση», ενώ στη 
γερμανική για έλεγχο εισιτηρίων. Αυτό είναι παραπλανητικό όσον αφορά τον αναφερόμενο 
χρόνο των 45 λεπτών (πρόκειται για έλεγχο εισιτηρίων ή για επιβίβαση στο αεροσκάφος;).

Τροπολογία 18

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«άτομο με μειωμένη κινητικότητα: άτομο
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 στοιχείο 
α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2006, 
σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα όταν ταξιδεύουν 
αεροπορικώς.»

«άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη 
κινητικότητα: οποιοδήποτε πρόσωπο, η 
κινητικότητα του οποίου είναι μειωμένη 
κατά τη χρήση των μεταφορικών μέσων, 
λόγω οποιασδήποτε σωματικής 
αναπηρίας (αισθητήριας ή κινητικής, 
μόνιμης ή προσωρινής), διανοητικής 
ανικανότητας ή αδυναμίας, ή λόγω 
οποιασδήποτε άλλης αιτίας ανικανότητας 
ή ηλικίας, και η κατάσταση του οποίου 
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απαιτεί κατάλληλη προσοχή και 
προσαρμογή των προσφερόμενων σε 
όλους τους επιβάτες υπηρεσιών στις 
ιδιαίτερες ανάγκες του προσώπου 
αυτού.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Για καλύτερη κατανόηση και για να είναι το κείμενο φιλικό προς τον καταναλωτή είναι 
προτιμότερο να μην υπάρχουν κανενός είδους παραπομπές και αντί γι’ αυτό να παρατίθενται 
σαφώς στον παρόντα κανονισμό όλοι οι αντίστοιχοι ορισμοί.

Τροπολογία 19

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

«ιγ) «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·

«ιγ) «έκτακτες περιστάσεις»: περιστάσεις 
οι οποίες εκ της φύσεως και των αιτίων 
τους δεν συνδέονται αναπόσπαστα με τη 
συνήθη άσκηση της δραστηριότητας του 
οικείου αερομεταφορέα και εκφεύγουν του 
αποτελεσματικού ελέγχου του. Για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι 
έκτακτες περιστάσεις περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων τις περιστάσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα·

Or. de

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχουν επιβεβαιωμένη κράτηση στη α) έχουν επιβεβαιωμένη κράτηση στη 
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συγκεκριμένη πτήση και, εκτός από την 
περίπτωση ματαιώσεως που προβλέπεται 
στο άρθρο 5, και την περίπτωση 
αναπρογραμματισμού που προβλέπεται 
στο άρθρο 6, παρουσιάζονται για 
επιβίβαση,

συγκεκριμένη πτήση και, εκτός από την 
περίπτωση ματαιώσεως που προβλέπεται 
στο άρθρο 5, και την περίπτωση 
αναπρογραμματισμού που προβλέπεται 
στο άρθρο 6,

Or. de

Τροπολογία 21

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

όπως έχει ορίσει και την ώρα που έχει 
υποδείξει προηγουμένως εγγράφως 
(ενδεχομένως με ηλεκτρονικά μέσα) ο 
αερομεταφορέας, ο ταξιδιωτικός 
πράκτορας ή ο εξουσιοδοτημένος 
πράκτοράς του,

έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο εισιτηρίων 
με την έκδοση του εισιτηρίου όπως έχει 
ορίσει και την ώρα που έχει υποδείξει 
προηγουμένως εγγράφως (ενδεχομένως με 
ηλεκτρονικά μέσα) ο αερομεταφορέας, ο 
ταξιδιωτικός πράκτορας ή ο 
εξουσιοδοτημένος πράκτοράς του,

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές τι σημαίνει το «παρουσιάζονται για επιβίβαση». Σκοπός είναι να διασαφηνιστεί 
με την τροπολογία και τον νέο προτεινόμενο ορισμό του «ελέγχου εισιτηρίων» ότι δεν εννοείται 
αυτή καθαυτή η επιβίβαση.

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

το αργότερο σαράντα πέντε λεπτά πριν από 
την αναγραφόμενη αναχώρηση της 

έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο εισιτηρίων 
με την έκδοση του εισιτηρίου το αργότερο 
σαράντα πέντε λεπτά πριν από την 
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πτήσης, ή αναγραφόμενη αναχώρηση της πτήσης

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές τι σημαίνει το «παρουσιάζονται για επιβίβαση». Σκοπός είναι να διασαφηνιστεί 
με την τροπολογία και τον νέο προτεινόμενο ορισμό του «ελέγχου εισιτηρίων» ότι δεν εννοείται 
αυτή καθαυτή η επιβίβαση.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«6. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
επίσης σε επιβάτες που μεταφέρονται 
βάσει συμβάσεων για οργανωμένα ταξίδια 
αλλά δεν θίγει τα δικαιώματα των 
επιβατών βάσει της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου. Ο επιβάτης δικαιούται να 
υποβάλει αίτηση αποζημίωσης βάσει του 
παρόντος κανονισμού και βάσει της 
οδηγίας 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
αλλά δεν δικαιούται για τα ίδια γεγονότα 
να σωρεύσει δικαιώματα βάσει αμφότερων 
των νομικών πράξεων εάν τα δικαιώματα 
διασφαλίζουν ταυτόσημο συμφέρον ή 
έχουν ταυτόσημους στόχους. Ο παρών 
κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστέρησης 
οργανωμένου ταξιδιού για λόγους άλλους 
από τη ματαίωση ή την καθυστέρηση της 
πτήσης.»

«6. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
επίσης σε επιβάτες που μεταφέρονται 
βάσει συμβάσεων για οργανωμένα ταξίδια 
αλλά δεν θίγει τα δικαιώματα των 
επιβατών βάσει της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου. Ο επιβάτης δικαιούται να 
υποβάλει αιτήσεις αποζημίωσης 
μεμονωμένα ή ταυτόχρονα βάσει του 
παρόντος κανονισμού και βάσει της 
οδηγίας 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
αλλά δεν δικαιούται για τα ίδια γεγονότα 
να σωρεύσει δικαιώματα βάσει αμφότερων 
των νομικών πράξεων εάν τα δικαιώματα 
διασφαλίζουν ταυτόσημο συμφέρον ή 
έχουν ταυτόσημους στόχους. Ο παρών 
κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστέρησης 
οργανωμένου ταξιδιού για λόγους άλλους 
από τη ματαίωση ή την καθυστέρηση της 
πτήσης.»

Or. de
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Τροπολογία 24

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«3. 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.»

«3. Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης 
επιβατών στην πτήση μετάβασης ή 
επιστροφής παρά τη θέλησή τους, ο 
πραγματικός αερομεταφορέας τους 
αποζημιώνει το συντομότερο δυνατό
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 και 
τους παρέχει βοήθεια σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 8. Εάν οι εν λόγω 
επιβάτες επιλέξουν 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. de

Αιτιολόγηση

Το εάν ο επιβάτης χρησιμοποίησε την πτήση προς έναν προορισμό δεν πρέπει να έχει σημασία. 
Επιπλέον, δεν είναι δυνατό να προσφέρεται στους επιβάτες ποτό μόνο μετά από καθυστέρηση 
δύο ωρών.

Τροπολογία 25

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

4. 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 

διαγράφεται
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πρόσθετο τέλος για τον σκοπό αυτό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υπάρχει άρνηση επιβίβασης στο ταξίδι επιστροφής επειδή ο επιβάτης δεν 
πραγματοποίησε το ταξίδι μετάβασης.

Τροπολογία 26

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

5. 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.»

5. 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 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.»

Or. de

Τροπολογία 27

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«α) σε περίπτωση μεταφοράς με άλλη 
πτήση και εφόσον η εύλογα αναμενόμενη 

«α) σε περίπτωση μεταφοράς με άλλη 
πτήση, να του προσφέρει ο πραγματικός 
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ώρα αναχώρησης της πτήσης είναι 
τουλάχιστον 2 ώρες μετά την 
προγραμματισμένη αναχώρηση της 
ακυρωθείσας πτήσης, να του προσφέρει ο 
πραγματικός αερομεταφορέας την 
φροντίδα που καθορίζεται στο άρθρο 9 
και»

αερομεταφορέας την φροντίδα που 
καθορίζεται στο άρθρο 9 και»

Or. de

Τροπολογία 28

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«5. Στους αερολιμένες στους οποίους η 
ετήσια κυκλοφορία υπερβαίνει τα 3 
εκατομμύρια επιβάτες επί τουλάχιστον 
τρία συνεχή έτη, ο φορέας διαχείρισης του 
αερολιμένα εξασφαλίζει ότι οι λειτουργίες 
του αερολιμένα και των χρηστών του, 
ιδίως των αερομεταφορέων και των 
παρόχων επίγειας εξυπηρέτησης, 
συντονίζονται μέσω κατάλληλου σχεδίου 
απρόβλεπτων καταστάσεων ενόψει 
πιθανών καταστάσεων με πολλαπλές 
ματαιώσεις και/η καθυστερήσεις πτήσεων 
που θα είχαν ως αποτέλεσμα να καθηλωθεί 
σημαντικός αριθμός επιβατών στον 
αερολιμένα, συμπεριλαμβανομένων και 
περιπτώσεων αφερεγγυότητας 
αεροπορικών εταιρειών ή ανάκλησης της 
άδειας λειτουργίας. Το σχέδιο 
απρόβλεπτων καταστάσεων καταρτίζεται 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής 
ενημέρωση και παροχή βοήθειας στους 
καθηλωμένους επιβάτες. Ο φορέας 
διαχείρισης του αερολιμένα κοινοποιεί το 
σχέδιο απρόβλεπτων καταστάσεων και τις 
τυχόν τροποποιήσεις του στην εθνική αρχή 
επιβολής που έχει οριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 16. Σε αερολιμένες με κυκλοφορία 

«5. Στους αερολιμένες της ΕΕ, στους
οποίους η ετήσια κυκλοφορία υπερβαίνει 
τα 3 εκατομμύρια επιβάτες επί 
τουλάχιστον τρία συνεχή έτη, ο φορέας 
διαχείρισης του αερολιμένα εξασφαλίζει 
ότι οι λειτουργίες του αερολιμένα και των 
χρηστών του, ιδίως των αερομεταφορέων 
και των παρόχων επίγειας εξυπηρέτησης, 
συντονίζονται μέσω κατάλληλου σχεδίου 
απρόβλεπτων καταστάσεων ενόψει 
πιθανών καταστάσεων με πολλαπλές 
ματαιώσεις και/η καθυστερήσεις πτήσεων 
που θα είχαν ως αποτέλεσμα να καθηλωθεί 
σημαντικός αριθμός επιβατών στον 
αερολιμένα, συμπεριλαμβανομένων και 
περιπτώσεων αφερεγγυότητας 
αεροπορικών εταιρειών ή ανάκλησης της 
άδειας λειτουργίας.  Το σχέδιο 
απρόβλεπτων καταστάσεων καταρτίζεται 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής 
ενημέρωση και παροχή βοήθειας στους 
καθηλωμένους επιβάτες. Ο φορέας 
διαχείρισης του αερολιμένα κοινοποιεί το 
σχέδιο απρόβλεπτων καταστάσεων και τις 
τυχόν τροποποιήσεις του στην εθνική αρχή 
επιβολής που έχει οριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 16. Σε αερολιμένες με κυκλοφορία 
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κάτω του ανωτέρω αναφερθέντος ορίου, ο 
φορέας διαχείρισης του αερολιμένα 
καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για 
να συντονίσει τους χρήστες του 
αερολιμένα και για να βοηθήσει και να 
ενημερώσει τους καθηλωμένους επιβάτες 
σε παρόμοιες καταστάσεις.»

κάτω του ανωτέρω αναφερθέντος ορίου, ο 
φορέας διαχείρισης του αερολιμένα
καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για 
να συντονίσει τους χρήστες του 
αερολιμένα και για να βοηθήσει και να 
ενημερώσει τους καθηλωμένους επιβάτες 
σε παρόμοιες καταστάσεις.»

Or. de

Τροπολογία 29

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) 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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σωστό ένας επιβάτης να πρέπει να περιμένει πρώτα δύο ώρες για να του δώσουν ένα 
ποτήρι νερό.

Τροπολογία 30

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

ii) 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

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



PE516.966v02-00 22/58 PA\1003180EL.doc

EL

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα σημεία ii) και iii) πρέπει να μπουν το ένα στη θέση του άλλου.

Τροπολογία 31

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

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

iii) 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

Αιτιολόγηση

Τα σημεία ii) και iii) πρέπει να μπουν το ένα στη θέση του άλλου.

Τροπολογία 32

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

α) 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·

α) τρεις ώρες ή περισσότερο μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης για όλα τα 
ενδοκοινοτικά ταξίδια
συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων 
εδαφών των κρατών μελών και για 
ταξίδια προς/από τρίτες χώρες σε 
απόσταση το πολύ 3.500 χιλιομέτρων·

Or. de



PA\1003180EL.doc 23/58 PE516.966v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Η μέγιστη διάρκεια πρέπει να έχει ως γνώμονα την υφιστάμενη νομολογία. Ωστόσο, ο κανόνας 
αυτός θα πρέπει να ισχύει και για τα υπερπόντια εδάφη που ανήκουν στην ΕΕ.

Τροπολογία 33

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

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

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

Or. de

Τροπολογία 34

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

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχουν το πολύ δύο διαφορετικές κατηγορίες.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5



PE516.966v02-00 24/58 PA\1003180EL.doc

EL

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται επίσης 
όταν ο πραγματικός αερομεταφορέας έχει 
τροποποιήσει τις προγραμματισμένες ώρες 
αναχώρησης και άφιξης, προκαλώντας 
καθυστέρηση ως προς τις αρχικά 
προγραμματισμένες ώρες άφιξης, εκτός 
εάν ο επιβάτης έχει ενημερωθεί περί του 
αναπρογραμματισμού περισσότερες από 
δεκαπέντε ημέρες πριν από την αρχικά 
προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.

3. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται επίσης 
όταν ο πραγματικός αερομεταφορέας έχει 
τροποποιήσει τις προγραμματισμένες ώρες 
αναχώρησης και άφιξης, προκαλώντας 
καθυστέρηση ως προς τις αρχικά 
προγραμματισμένες ώρες άφιξης ή 
μετάθεσή τους ενωρίτερα, εκτός εάν ο 
επιβάτης έχει ενημερωθεί περί του 
αναπρογραμματισμού περισσότερες από 
δεκαπέντε ημέρες πριν από την αρχικά 
προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Και η μετάθεση μιας πτήσης ενωρίτερα έχει σημασία, γιατί εάν δεν ανακοινωθεί έγκαιρα, ο 
επιβάτης μπορεί να χάσει την πτήση.

Τροπολογία 36

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. 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.

4. Ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν 
υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση 
σύμφωνα με το άρθρο 7 αν μπορεί να 
αποδείξει γραπτώς 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. 
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Ο επιβάτης έχει δικαίωμα επαρκούς 
ενημέρωσης για αυτές τις έκτακτες 
περιστάσεις, η παραβίαση του οποίου 
επισύρει κυρώσεις.

Or. de

Τροπολογία 37

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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.»

5. 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 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

Αιτιολόγηση

Δεν είναι κατανοητό γιατί οι επιβάτες θα πρέπει να μένουν έως και πέντε ώρες μέσα σε ένα 
αεροσκάφος, ενώ θα μπορούσαν να περιμένουν και στον χώρο διέλευσης του αερολιμένα.
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Τροπολογία 38

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 39

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

i) 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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σωστό ένας επιβάτης να πρέπει να περιμένει πρώτα δύο ώρες για να του δώσουν ένα 
ποτήρι νερό.

Τροπολογία 40

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

iii) 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.

iii) 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 41

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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.

2. Όταν επιβάτης χάσει πτήση 
ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης, 
ματαίωσης ή αναπρογραμματισμού
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.

Or. de

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – εδάφιο -α (νέο)
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγική πρόταση

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 αποζημίωση 
ύψους του συνολικού ποσού που πλήρωσε 
για το εισιτήριο, με μέγιστο όμως ύψος:»

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 θα πρέπει να μπορεί να περιοριστεί στην τιμή του εισιτηρίου, αλλά να 
ισχύουν ως ανώτατα όρια τα αναφερθέντα ποσά.

Τροπολογία 43

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) Στην παράγραφο 1 αντικαθίσταται το 
στοιχείο α) από το ακόλουθο κείμενο:

«α) 250 ευρώ για όλα τα ενδοκοινοτικά 
ταξίδια συμπεριλαμβανομένων των 
υπερπόντιων εδαφών των κρατών μελών 
και για ταξίδια προς/από τρίτες χώρες σε 
απόσταση έως και 3.500 χιλιομέτρων·»

Or. de

Τροπολογία 44

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Στην παράγραφο 1 αντικαθίσταται 
το στοιχείο β) από το ακόλουθο κείμενο:
«β) 600 ευρώ για όλες τις πτήσεις για 
ταξίδια προς/από τρίτες χώρες σε 
απόσταση άνω των 3.500 χιλιομέτρων·»

Or. de

Τροπολογία 45

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) Στην παράγραφο 1 διαγράφεται το 
στοιχείο γ).

Or. de

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«2. Στις περιπτώσεις που επιβάτης επέλεξε 
να συνεχίσει το ταξίδι του δυνάμει του 
άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), έχει 
δικαίωμα αποζημίωσης μόνο μία φορά 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς 
τον τελικό προορισμό, ακόμη και αν 
σημειωθεί νέα ματαίωση ή απώλεια 
ανταπόκρισης κατά τη διάρκεια της 

«2. Στις περιπτώσεις που επιβάτης επέλεξε 
να συνεχίσει το ταξίδι του δυνάμει του 
άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β), έχει 
δικαίωμα αποζημίωσης μόνο μία φορά 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του προς 
τον οριστικό προορισμό, ακόμη και αν 
σημειωθεί νέα ματαίωση ή απώλεια 
ανταπόκρισης κατά τη διάρκεια της 
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μεταφοράς με άλλη πτήση. μεταφοράς με άλλη πτήση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο τελικός προορισμός θα μπορούσε υπό ορισμένες συνθήκες να σημαίνει και έναν ενδιάμεσο 
προορισμό. Ο οριστικός προορισμός είναι σαφέστερος ως έννοια.

Τροπολογία 47

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

5. 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.»

5. 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. Μια τέτοια 
συμφωνία μπορεί να συναφθεί μόνον 
αφού σημειωθούν τα περιστατικά που 
τεκμηριώνουν το δικαίωμα.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Διαφορετικά θα ήταν δυνατό να ζητείται από τους επιβάτες να υπογράψουν ένα τέτοιο έγγραφο 
ήδη κατά την κράτηση της πτήσης.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) 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 
εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό ως προς 
το αρχικό ταξιδιωτικό του σχέδιο, καθώς 
επίσης, υπό τον όρο ότι το επιθυμεί ο 
επιβάτης:

Or. de

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

πτήσης επιστροφής στο αρχικό σημείο 
αναχώρησής του το νωρίτερο δυνατόν·

πτήσης επιστροφής στο αρχικό σημείο 
αναχώρησής του το νωρίτερο δυνατόν, την 
οποία οργανώνει ο αρμόδιος 
αερομεταφορέας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο αρμόδιος αερομεταφορέας πρέπει να οργανώνει τέτοιες πτήσεις, αυτό δεν είναι καθήκον του 
επιβάτη.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 8 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν οι επιβάτες επιλέξουν την επιλογή 
της παραγράφου 1 στοιχείο β) δικαιούνται, 
ανάλογα με τη διάθεση θέσεων, μεταφορά 
με άλλη πτήση που εκτελείται από άλλο 
αερομεταφορέα ή με άλλο τρόπο 
μεταφοράς στις περιπτώσεις που ο 
αερομεταφορέας δεν μπορεί να μεταφέρει 
τον επιβάτη με τα δικά του δρομολόγια και 
εγκαίρως για να φτάσει στον τελικό του 
προορισμό εντός 12 ωρών από την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 22 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, ο 
άλλος αερομεταφορέας ή μεταφορέας δεν 
χρεώνει τον συμβατικό μεταφορέα με τιμή 
που υπερβαίνει τη μέση τιμή που έχουν 
καταβάλει οι δικοί του επιβάτες για 
ισοδύναμες πτήσεις κατά το τελευταίο 
τρίμηνο.

5. Όταν οι επιβάτες επιλέξουν την επιλογή 
της παραγράφου 1 στοιχείο β) δικαιούνται, 
ανάλογα με τη διάθεση θέσεων, μεταφορά 
με άλλη πτήση που εκτελείται από άλλο 
αερομεταφορέα ή με άλλο τρόπο 
μεταφοράς στις περιπτώσεις που ο 
αερομεταφορέας δεν μπορεί να μεταφέρει 
τον επιβάτη με τα δικά του δρομολόγια και 
εγκαίρως για να φτάσει στον τελικό του 
προορισμό εντός τριών ωρών από την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 22 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, ο 
άλλος αερομεταφορέας ή μεταφορέας δεν 
χρεώνει τον συμβατικό μεταφορέα με τιμή 
που υπερβαίνει τη μέση τιμή που έχουν 
καταβάλει οι δικοί του επιβάτες για 
ισοδύναμες πτήσεις κατά το τελευταίο 
τρίμηνο.

Or. de

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
2. Επιπλέον, προσφέρονται δωρεάν στους 
επιβάτες δύο τηλεφωνήματα, καθώς και 
φαξ ή μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι η τροποποίηση του αρχικού άρθρου 9 σημείο 2 που δεν συμπεριλήφθηκε στην 
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αναθεώρηση, στο οποίο γίνεται ακόμα λόγος για τέλεξ.  Αυτό όμως σήμερα είναι απαρχαιωμένο 
και ως εκ τούτου δεν έχει πλέον σημασία.

Τροπολογία 52

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

«4. 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.

«4. 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 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 δύο
διανυκτερεύσεις, επιπλέον της συνεχούς 
υποχρέωσής τους σχετικά με την 
ενημέρωση των επιβατών σύμφωνα με το 
άρθρο 14.

Or. de

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 9 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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

Αιτιολόγηση

Δεν είναι κατανοητό γιατί να είναι καθοριστική εν προκειμένω η απόσταση και το μέγεθος του 
αεροσκάφους. Ο επιβάτης δεν έχει επιρροή στο μέγεθος του αεροσκάφους. Ακόμα και μια 
σύντομη πτήση μπορεί να ολοκληρωθεί τη νύχτα. Αυτός δεν είναι λόγος για να διανυκτερεύσει ο 
επιβάτης σε έναν πάγκο.

Τροπολογία 54

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. 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.»

6. Όταν ο επιβάτης επιλέξει την επιστροφή 
χρημάτων βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 
1 στοιχείο α) 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. Εφόσον ο 
επιβάτης μπορεί να αποδείξει ότι λόγω 
της απόφασης αυτής επιβαρύνθηκε με 
δαπάνες για την προσέλευση και την 
αναχώρησή του από τον αερολιμένα, οι 
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δαπάνες για την προσέλευσή του για το 
ταξίδι που δεν πραγματοποίησε πρέπει να 
του αποδοθούν στο σύνολό τους.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε αυτές συγκαταλέγονται οι δαπάνες προσέλευσης και αναχώρησης με λεωφορείο, τρένο και 
ταξί, καθώς και τα τέλη στάθμευσης στον χώρο στάθμευσης του αερολιμένα, δεδομένου ότι 
μπορούν να τεκμηριωθούν.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 9 – παράγραφος 7 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ένας αερομεταφορέας έχει δικαίωμα 
να διακόψει ή να καταργήσει την παροχή 
φροντίδας μόνον όταν είναι προφανές ότι 
η προσφορά και παροχή φροντίδας θα 
καθυστερούσε ακόμα περισσότερο την 
αναχώρηση της πτήσης. 

Or. de

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«3. Ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν 
εφαρμόζει τους περιορισμούς του άρθρου 
9 παράγραφοι 4 και 5 εάν ο επιβάτης είναι 
άτομο με μειωμένη κινητικότητα ή 
πρόσωπο που τον/την συνοδεύει, 
ασυνόδευτο παιδί, έγκυος ή άτομο που 
χρήσει ιδιαίτερης ιατρικής φροντίδας, υπό 

«3. Ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν 
εφαρμόζει τους περιορισμούς του άρθρου 
9 παράγραφοι 4 και 5 εάν ο επιβάτης είναι 
άτομο με μειωμένη κινητικότητα ή 
πρόσωπο που τον/την συνοδεύει, 
ασυνόδευτο παιδί, έγκυος ή άτομο που 
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τον όρο ότι ο αερομεταφορέας ή ο 
πράκτοράς του ή ο διοργανωτής έχουν 
ενημερωθεί για τις ιδιαίτερες ανάγκες 
παροχής βοήθειας τουλάχιστον 48 ώρες 
πριν από την προγραμματισμένη ώρα 
αναχώρησης. Η εν λόγω ενημέρωση 
θεωρείται ότι καλύπτει ολόκληρο το 
ταξίδι και το ταξίδι επιστροφής εάν η 
σύμβαση για αμφότερα τα ταξίδια έχει 
συναφθεί με τον ίδιο αερομεταφορέα.»

χρήσει ιδιαίτερης ιατρικής φροντίδας.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση δεν πρέπει να διαδραματίζει ρόλο, εφόσον αυτές οι ομάδες ατόμων θα πρέπει να 
τυγχάνουν πάντα ιδιαίτερης προστασίας.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εδάφιο 11 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 12 παράγραφος 2 τροποποιείται 
ως εξής:
«Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα 
δικαιώματα του επιβάτη για περαιτέρω 
αποζημίωση. Η χορηγούμενη δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού αποζημίωση δεν 
πρέπει να εκπίπτει από την τυχόν 
περαιτέρω αποζημίωση.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αρχική ρύθμιση προέβλεπε διαφορετικές δυνατότητες ερμηνείας, και στόχος είναι να 
διορθωθεί αυτό. Μια σχετική υπόθεση εξετάζεται επί του παρόντος από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο (αριθ. X ZR/111/12)..
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Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που πραγματικός 
αερομεταφορέας καταβάλει την 
αποζημίωση ή εκπληρώσει τις υπόλοιπες 
υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος 
κανονισμού, καμία διάταξη του παρόντος 
κανονισμού ή της εθνικής νομοθεσίας δεν 
μπορεί να ερμηνευθεί ως περιορίζουσα το 
δικαίωμά του να απαιτήσει αποζημίωση 
για τις δαπάνες που προκλήθηκαν βάσει 
του παρόντος κανονισμού από τυχόν 
τρίτους οι οποίοι συνέβαλαν στο συμβάν 
που προκάλεσε την αποζημίωση ή τις 
υπόλοιπες υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση που πραγματικός 
αερομεταφορέας καταβάλει την 
αποζημίωση ή εκπληρώσει τις υπόλοιπες 
υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος 
κανονισμού, καμία διάταξη του παρόντος 
κανονισμού ή της εθνικής νομοθεσίας ή 
των γενικών όρων συναλλαγών δεν μπορεί 
να ερμηνευθεί ως περιορίζουσα το 
δικαίωμά του να απαιτήσει απόδοση των 
δαπανών που προκλήθηκαν βάσει του 
παρόντος κανονισμού από τυχόν τρίτους οι 
οποίοι συνέβαλαν στο συμβάν που 
προκάλεσε την αποζημίωση ή τις 
υπόλοιπες υποχρεώσεις.

Or. de

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πραγματικός αερομεταφορέας που 
αρνείται την επιβίβαση ή ματαιώνει μια 
πτήση παρέχει σε κάθε θιγόμενο επιβάτη 
γραπτή γνωστοποίηση με τους κανόνες 
αποζημίωσης και παροχής βοήθειας 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με τους δυνητικούς περιορισμούς 
βάσει του άρθρο 9 παράγραφοι 4 και 5. 
Ισοδύναμη γνωστοποίηση παρέχει επίσης 
σε κάθε θιγόμενο επιβάτη που έχει υποστεί 

2. Πραγματικός αερομεταφορέας που 
αρνείται την επιβίβαση ή ματαιώνει μια 
πτήση παρέχει άμεσα σε κάθε θιγόμενο 
επιβάτη γραπτή γνωστοποίηση με τους 
κανόνες αποζημίωσης και παροχής 
βοήθειας σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με τους δυνητικούς 
περιορισμούς βάσει του άρθρο 9 
παράγραφοι 4 και 5, καθώς και σαφή 
γνωστοποίηση της αποσβεστικής 
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καθυστέρηση ή αναπρογραμματισμό 
τουλάχιστον επί δίωρο. Επιδίδονται επίσης 
εγγράφως στον επιβάτη τα στοιχεία των 
αρμόδιων εθνικών φορέων διεκπεραίωσης 
καταγγελιών που έχουν οριστεί βάσει του 
άρθρου 16α.

προθεσμίας του άρθρου 16α σημείο 2 για 
τη διεκδίκηση του δικαιώματος 
αποζημίωσης. Ισοδύναμη γνωστοποίηση 
παρέχει επίσης σε κάθε θιγόμενο επιβάτη 
που έχει υποστεί καθυστέρηση ή 
αναπρογραμματισμό τουλάχιστον επί 
δίωρο. Επιδίδονται επίσης εγγράφως στον 
επιβάτη τα στοιχεία των αρμόδιων εθνικών 
φορέων διεκπεραίωσης καταγγελιών και 
των εθνικών αρχών επιβολής (ΕΑΕ) που 
έχουν οριστεί βάσει του άρθρου 16α.

Or. de

Τροπολογία 60

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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 
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.

5. Σε περίπτωση ματαίωσης ή 
καθυστερημένης αναχώρησης, οι επιβάτες 
ενημερώνονται από τον πραγματικό 
αερομεταφορέα για την κατάσταση το 
ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση 
μετά από την παρέλευση 30 λεπτών μετά 
την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, 
καθώς και για την εκτιμώμενη ώρα 
αναχώρησης μόλις η εν λόγω πληροφορία 
καταστεί διαθέσιμη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν οι επιβάτες ενημερώνονται μόλις 30 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, 
τότε βρίσκονται ήδη μία ώρα (boarding time) στην πύλη χωρίς να γνωρίζουν τίποτα. Η 
ενημέρωση πρέπει να γίνεται ενωρίτερα. Οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται επί τόπου και 
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όχι μέσω των στοιχείων επικοινωνίας τους. Τα στοιχεία αυτά δεν τα δίνουν όλοι οι επιβάτες -
δεν είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Άλλωστε ενδέχεται κάποιοι επιβάτες να έχουν ήδη 
κλείσει τα κινητά τους τηλέφωνα επειδή αρχίζει η διαδικασία επιβίβασης.

Τροπολογία 61

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. 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 
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 αυτών.

6. 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 7 ημερών από την 
ολοκλήρωση της σύμβασης μεταφοράς. Η 
επεξεργασία, πρόσβαση και αποθήκευση 
των εν λόγω δεδομένων πραγματοποιείται 
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 αυτών.

Or. de
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Τροπολογία 62

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την κράτηση, οι αερομεταφορείς 
ενημερώνουν τους επιβάτες σχετικά με τις 
διαδικασίες που εφαρμόζουν για την 
διεκπεραίωση αξιώσεων αποζημίωσης και 
καταγγελιών όσον αφορά το δικαιώματα 
που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό 
και σχετικά με τις συναφείς διευθύνσεις 
επικοινωνίας στις οποίες οι επιβάτες 
μπορούν να υποβάλλουν αξιώσεις 
αποζημίωσης και καταγγελίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
μέσων διαβίβασης. Ο αερομεταφορέας 
ενημερώνει επίσης τους επιβάτες για τον 
φορέα ή τους φορείς που είναι αρμόδιοι 
για την διεκπεραίωση των καταγγελιών 
των επιβατών.

1. Κατά την κράτηση, οι αερομεταφορείς 
ενημερώνουν τους επιβάτες σχετικά με τις 
διαδικασίες που εφαρμόζουν για την 
διεκπεραίωση αξιώσεων αποζημίωσης και 
καταγγελιών όσον αφορά το δικαιώματα 
που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό 
και σχετικά με τις συναφείς διευθύνσεις 
επικοινωνίας στις οποίες οι επιβάτες 
μπορούν να υποβάλλουν αξιώσεις 
αποζημίωσης και καταγγελίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
μέσων διαβίβασης. Ο αερομεταφορέας 
ενημερώνει επίσης τους επιβάτες για τον 
φορέα ή τους φορείς που είναι αρμόδιοι 
για την διεκπεραίωση των καταγγελιών 
των επιβατών και για την αποσβεστική 
προθεσμία του άρθρου 16α σημείο 2 για 
τη διεκδίκηση του δικαιώματος 
αποζημίωσης.

Or. de

Τροπολογία 63

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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 

2. 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 
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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.

την ημερομηνία αναχώρησης της πτήσης 
για την οποία υπήρχε κράτηση. Εντός 7 
ημερών από την παραλαβή της αίτησης 
αποζημίωσης ή της καταγγελίας, ο 
μεταφορέας επιβεβαιώνει την παραλαβή 
της στον επιβάτη. Εντός διμήνου από την 
παραλαβή της αίτησης αποζημίωσης ή 
της καταγγελίας, ο μεταφορέας παρέχει 
πλήρη απάντηση στην επιβάτη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εδώ υπάρχει σύγχυση μεταξύ αίτησης αποζημίωσης και καταγγελίας. Επίσημη καταγγελία 
γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 μόνον όταν ο επιβάτης απευθυνθεί σε αρμόδια υπηρεσία 
για να υποβάλει καταγγελία για την απάντηση του αερομεταφορέα.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 α – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η απαίτηση αστικής φύσεως 
παραγράφεται εάν δεν διεκδικηθεί 
δικαστικά εντός δύο ετών από τη 
δημιουργία της. 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 
της 21ης Μαΐου 2013, 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.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Εδώ θα πρέπει να ισχύουν ενιαίοι κανόνες για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι και για 
απλούστευση προς χάριν των καταναλωτών. Το περιεχόμενο της παραγράφου ταυτίζεται με την 
πρόσφατα εκδοθείσα οδηγία για την εναλλακτική επίλυση διαφορών.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 16 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σύμφωνα με το συναφές ενωσιακό και 
εθνικό δίκαιο, κάθε κράτος μέλος ορίζει 
εθνικό φορέα ή φορείς αρμόδιους για την 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών 
μεταξύ αερομεταφορέων και επιβατών 
όσον αφορά τα δικαιώματα που καλύπτει ο 
παρών κανονισμός.

3. Σύμφωνα με το συναφές ενωσιακό και 
εθνικό δίκαιο, κάθε κράτος μέλος ορίζει 
εθνικό φορέα ή φορείς αρμόδιους για την 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών 
μεταξύ αερομεταφορέων και επιβατών 
(αίτηση αποζημίωσης) όσον αφορά τα 
δικαιώματα που καλύπτει ο παρών 
κανονισμός.

Or. de

Τροπολογία 66

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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 

5. 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 σε καμία περίπτωση τις 90 
ημερολογιακές ημέρες από την 
ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας. 
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διαβιβάζεται στην εθνική αρχή επιβολής. Αντίγραφο της τελικής απάντησης 
διαβιβάζεται στην εθνική αρχή επιβολής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτό θα συνέπιπτε με την οδηγία 2013/11 για την εναλλακτική επίλυση διαφορών.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 16 α – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Ανεξαρτήτως των αναφερθεισών 
εθνικών αρχών επιβολής, ο επιβάτης 
διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής σε 
αστικό δικαστήριο.

Or. de

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 16 β – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μετά από αίτημα κράτους μέλους ή με 
δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
εξετάζει τις υποθέσεις στις οποίες 
ανακύπτουν διαφορές όσον αφορά την 
εφαρμογή και την επιβολή οιασδήποτε από 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και 
ιδίως όσων αφορούν την ερμηνεία των 
έκτακτων περιστάσεων, και διευκρινίζει τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, με 
σκοπό την προαγωγή κοινής προσέγγισης. 
Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή δύναται 
να εκδώσει σύσταση μετά από 

4. Μετά από αίτημα κράτους μέλους ή με 
δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
εξετάζει τις υποθέσεις στις οποίες 
ανακύπτουν διαφορές όσον αφορά την 
εφαρμογή και την επιβολή οιασδήποτε από 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και 
ιδίως όσων αφορούν την ερμηνεία των 
έκτακτων περιστάσεων, και διευκρινίζει τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης με την 
αντίστοιχη συμπλήρωση του 
παραρτήματος Ι, με σκοπό την προαγωγή 
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διαβούλευση με την επιτροπή του άρθρου 
16γ.

κοινής προσέγγισης. Προς το σκοπό αυτό, 
η Επιτροπή δύναται να εκδώσει σύσταση 
μετά από διαβούλευση με την επιτροπή 
του άρθρου 16γ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω απαιτείται κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Ο κατάλογος δεν είναι ούτως ή άλλως 
εξαντλητικός. Οι συνέπειες για τους καταναλωτές/επιβάτες είναι σημαντικές.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«2. Ο κοινοτικός αερομεταφορέας διαθέτει 
έντυπο καταγγελίας στον αερολιμένα με το 
οποίο ο επιβάτης είναι δυνατόν να 
υποβάλει αμέσως σχετική καταγγελία για 
ζημία ή καθυστέρηση άφιξης αποσκευών. 
Το εν λόγω έντυπο καταγγελίας, το οποίο 
είναι δυνατόν να έχει την μορφή Δήλωσης 
Μη Παράδοσης Αποσκευής (Property 
Irregularity Report ή PIR) γίνεται 
αποδεκτό από τον αερομεταφορέα στον 
αερολιμένα ως καταγγελία δυνάμει του 
άρθρου 31 παράγραφος 2 της σύμβασης 
του Μόντρεαλ. Η εν λόγω δυνατότητα δεν 
θίγει το δικαίωμα του επιβάτη να υποβάλει 
καταγγελία με άλλα μέσα εντός των 
προθεσμιών που προβλέπονται από τη 
σύμβαση του Μόντρεαλ.»

«2. Ο κοινοτικός αερομεταφορέας διαθέτει 
έντυπο καταγγελίας σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ στον αερολιμένα με το 
οποίο ο επιβάτης είναι δυνατόν να 
υποβάλει αμέσως σχετική καταγγελία για 
ζημία ή καθυστέρηση άφιξης αποσκευών.
Το εν λόγω έντυπο καταγγελίας, το οποίο 
είναι δυνατόν να έχει την μορφή Δήλωσης 
Μη Παράδοσης Αποσκευής (Property 
Irregularity Report ή PIR) γίνεται 
αποδεκτό από τον αερομεταφορέα στον 
αερολιμένα ως καταγγελία δυνάμει του 
άρθρου 31 παράγραφος 2 της σύμβασης 
του Μόντρεαλ. Η εν λόγω δυνατότητα δεν 
θίγει το δικαίωμα του επιβάτη να υποβάλει 
καταγγελία με άλλα μέσα εντός των 
προθεσμιών που προβλέπονται από τη 
σύμβαση του Μόντρεαλ.»

Or. de
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Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 
η προκαταβολή ισούται τουλάχιστον με το 
ισοδύναμο 18.096 ΕΤΔ, σε ευρώ ανά 
επιβάτη σε περίπτωση θανάτου. Η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται, με κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 6γ, να προσαρμόζει το εν λόγω 
ποσό βάσει απόφασης του Διεθνούς 
Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, 
δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 2 της 
σύμβασης του Μόντρεαλ. Κάθε 
προσαρμογή του προαναφερθέντος ποσού 
έχει ως αποτέλεσμα και την τροποποίηση 
του αντίστοιχου ποσού στο παράρτημα.»

«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 
η προκαταβολή ισούται τουλάχιστον με 
20.000 ευρώ ανά επιβάτη σε περίπτωση 
θανάτου. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, με 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το 
άρθρο 6γ, να προσαρμόζει το εν λόγω 
ποσό βάσει απόφασης του Διεθνούς 
Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας,
δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 2 της 
σύμβασης του Μόντρεαλ. Κάθε 
προσαρμογή του προαναφερθέντος ποσού 
έχει ως αποτέλεσμα και την τροποποίηση 
του αντίστοιχου ποσού στο παράρτημα.»

Or. de

Τροπολογία 71

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται σε 
όλους αυτούς τους κανονισμούς στην 
Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6γ πρέπει να ισχύει και για τους δύο κανονισμούς: τον κανονισμό (EΟΚ) αριθ. 
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261/2004 ΚΑΙ τον κανονισμό (EΟΚ) αριθ. 2027/97. 

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. 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.

1. Οι αερομεταφορείς είναι πλήρως 
ελεύθεροι από εμπορικής σκοπιάς να 
καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους 
επιτρέπουν τη μεταφορά αποσκευών, αλλά 
πρέπει 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 την 
μεταφορά αποσκευών, οι αερομεταφορείς 
οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τις 
λεπτομέρειες των εν λόγω τελών κατά την
έναρξη κάθε διαδικασίας κράτησης και 
κατόπιν αιτήματος στον αερολιμένα. Τα 
πρόσθετα τέλη πρέπει να 
γνωστοποιούνται με σαφήνεια και 
διαφάνεια και πρέπει να είναι δυνατή η 
καταβολή τους κατά τη βασική 
διαδικασία κράτησης του ταξιδιού 
ανεξαρτήτως του τρόπου κράτησης. Η 
υποχρέωση αυτή ισχύει και για παρόχους 
που προσφέρουν αεροπορικές υπηρεσίες 
εξ ονόματος των αερομεταφορέων. Τα 
πρόσθετα τέλη είναι μέρος της συνολικής 
τιμής του εισιτηρίου.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Όπως καθιερώθηκε ήδη με τον κανονισμό 1008/2008, υπογραμμίζεται εδώ και πάλι η 
υποχρέωση για διαφάνεια ως προς την τιμή κατά την έναρξη της διαδικασίας κράτησης.  Η 
υποχρέωση αυτή πρέπει να ισχύει για όλους τους παρόχους, για παράδειγμα και για τα 
ταξιδιωτικά γραφεία, τις διαδικτυακές πύλες ή τους μεσάζοντες.

Τροπολογία 73

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. Το μέγεθος της χειραποσκευής είναι 
τουλάχιστον 55 εκ. x 40 εκ. x 20 εκ. και το 
επιτρεπόμενο βάρος της τουλάχιστον 6 
κιλά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τιμές αυτές είναι οι μικρότερες από τις τιμές των εν λειτουργία αερομεταφορέων. Με αυτές 
τις ελάχιστες τιμές επιδιώκεται να αποφευχθεί μελλοντικά η καθιέρωση πρόσθετων τελών για 
χειραποσκευές που υπερβαίνουν ένα ελάχιστο μέγεθος.

Τροπολογία 74

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν μια χειραποσκευή μεταφερθεί 
από το αεροσκάφος στον χώρο 
παραδιδόμενων αποσκευών πριν από την 
επιβίβαση στο αεροσκάφος ή την 
απογείωσή του, πρέπει να αποδοθεί στον 
επιβάτη ως χειραποσκευή κατά την έξοδό 
του από το αεροσκάφος.
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Or. de

Τροπολογία 75

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κοινοτικοί αερομεταφορείς 
επιτρέπουν στους επιβάτες να μεταφέρουν 
ένα μουσικό όργανο στον θάλαμο 
επιβατών αεροσκάφους με την 
προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται οι σχετικοί 
κανόνες ασφαλείας και οι τεχνικές 
προδιαγραφές και περιορισμοί του οικείου 
αεροσκάφους. Τα μουσικά όργανα γίνονται 
δεκτά προς μεταφορά εντός του θαλάμου 
επιβατών εφόσον τα εν λόγω όργανα είναι 
δυνατόν να τοποθετηθούν με ασφάλεια σε 
κατάλληλο διαμέρισμα αποσκευών εντός 
του θαλάμου ή κάτω από το κάθισμα του 
επιβάτη. Οι αερομεταφορείς μπορούν να 
καθορίσουν ότι το μουσικό όργανο 
αποτελεί μέρος της επιτρεπόμενης 
χειραποσκευής του επιβάτη και ότι δεν 
επιτρέπεται να μεταφερθεί επιπλέον των 
επιτρεπόμενων χειραποσκευών.

1. Οι κοινοτικοί αερομεταφορείς μπορούν 
να επιτρέπουν στους επιβάτες να 
μεταφέρουν ένα μουσικό όργανο στον 
θάλαμο επιβατών αεροσκάφους με την 
προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται οι σχετικοί 
κανόνες ασφαλείας και οι τεχνικές 
προδιαγραφές και περιορισμοί του οικείου 
αεροσκάφους. Τα μουσικά όργανα γίνονται 
δεκτά προς μεταφορά εντός του θαλάμου 
επιβατών εφόσον τα εν λόγω όργανα είναι 
δυνατόν να τοποθετηθούν με ασφάλεια σε 
κατάλληλο διαμέρισμα αποσκευών εντός 
του θαλάμου ή κάτω από το κάθισμα του 
επιβάτη. Οι αερομεταφορείς μπορούν να 
καθορίσουν ότι το μουσικό όργανο 
αποτελεί μέρος της επιτρεπόμενης 
χειραποσκευής του επιβάτη και ότι δεν 
επιτρέπεται να μεταφερθεί επιπλέον των 
επιτρεπόμενων χειραποσκευών.

Or. de

Τροπολογία 76

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν το μουσικό όργανο είναι πολύ 
μεγάλο για να τοποθετηθεί με ασφάλεια σε 
κατάλληλο διαμέρισμα αποσκευών στο 

2. Όταν το μουσικό όργανο είναι πολύ 
μεγάλο για να τοποθετηθεί με ασφάλεια σε 
κατάλληλο διαμέρισμα αποσκευών στο 
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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 
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.»

θάλαμο επιβατών ή κάτω από το κάθισμα 
του επιβάτη, οι αερομεταφορείς είναι 
δυνατόν να ζητήσουν την καταβολή 
δεύτερου ναύλου, χωρίς φόρους 
αερολιμένα, εάν τα μουσικά όργανα 
μεταφέρονται ως χειραποσκευές σε 
δεύτερο κάθισμα. Όταν καταβληθεί ναύλος 
για δεύτερο κάθισμα οι αερομεταφορείς 
καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες το 
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 πρέπει 
να επισημαίνουν τέτοια όργανα με ειδικές 
ετικέτες για να εξασφαλίσουν τη δεόντως 
προσεκτική μεταχείρισή τους. Οι 
αερομεταφορείς αναφέρουν σαφώς στους 
οικείους όρους και προϋποθέσεις τη βάση 
επί της οποίας μεταφέρονται τα μουσικά 
όργανα και τα εφαρμοζόμενα τέλη.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν πρέπει να αποκτηθεί επιπλέον κάθισμα για ένα όργανο, η τιμή δεν πρέπει να περιλαμβάνει 
τους σχετικούς φόρους ή τουλάχιστον τους φόρους αερολιμένα.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ισχύει για όλες τις πτήσεις και 
τα ταξίδια των οποίων η αναχώρηση 
κατά την κράτηση προβλέπεται από τις 
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00.00 της ημέρας αυτής.

Or. de

Τροπολογία 78

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ακόλουθες περιστάσεις θεωρούνται 
ως έκτακτες:

1. Οι ακόλουθες περιστάσεις θεωρούνται
πάντα υποχρεωτικά ως έκτακτες:

Or. de

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σειρά του σημείου 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii.
i.
iv.
ii.
v.
vi.
vii.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η σειρά πρέπει να καθορίζεται από τη σημασία των αιτίων.
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Τροπολογία 80

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii. 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·

ii. 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·

Or. de

Τροπολογία 81

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

iii. πόλεμοι, πολιτικές αναταραχές και 
βίαια επεισόδια, κίνδυνοι ασφαλείας, 
πράξεις δολιοφθοράς ή τρομοκρατίας που 
καθιστούν αδύνατη την ασφαλή εκτέλεση 
της πτήσης·

Or. de

Τροπολογία 82

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

iv. υγειονομικοί κίνδυνοι που απειλούν 
ζωές ή ιατρικές έκτακτες ανάγκες που 
απαιτούν την διακοπή ή εκτροπή της 
σχετικής πτήσης·

iv. υγειονομικοί κίνδυνοι ή ιατρικές 
έκτακτες ανάγκες που απαιτούν την 
διακοπή ή εκτροπή της σχετικής πτήσης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές ποιος θα κρίνει πότε ένας υγειονομικός κίνδυνος απειλεί ζωές.

Τροπολογία 83

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 84

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α. εργατικές διαφορές στον 
πραγματικό αερομεταφορέα·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι εργατικές διαφορές στον πραγματικό αερομεταφορέα μπορούν να διευθετηθούν και να 
αποφευχθούν και ως εκ τούτου δεν μπορούν να αποτελέσουν δικαιολογία. Αυτό δεν ισχύει για 
εργατικές διαφορές σε άλλες επιχειρήσεις.

Τροπολογία 85

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

i. τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με 
την κανονική λειτουργία του αεροσκάφους 
όπως πρόβλημα που έπρεπε να είχε 
εντοπιστεί 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

Or. de

Τροπολογία 86

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν υπάρχει οικονομικό όριο όσον αφορά 
την ευθύνη για τραυματισμό ή θάνατο 
επιβάτη λόγω ατυχήματος με αεροσκάφος 
ή κατά τη διάρκεια οιασδήποτε από τις 
φάσεις επιβίβασης ή αποβίβασης. Για 
ζημίες μέχρι 113.100 ΕΤΔ (κατά 
προσέγγιση ποσό σε τοπικό νόμισμα) ο 
μεταφορέας δεν μπορεί να απαλλαγεί από 
την ευθύνη του εξαιρεθεί ή να την 
περιορίσει. Άνω του ποσού αυτού, ο 

Δεν υπάρχει οικονομικό όριο όσον αφορά 
την ευθύνη για τραυματισμό ή θάνατο 
επιβάτη λόγω ατυχήματος με αεροσκάφος 
ή κατά τη διάρκεια οιασδήποτε από τις 
φάσεις επιβίβασης ή αποβίβασης. Για 
ζημίες μέχρι 130.000 ευρώ ο μεταφορέας 
δεν μπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη 
του ή να την περιορίσει. Άνω του ποσού 
αυτού, ο αερομεταφορέας δεν ευθύνεται, 
εάν αποδείξει ότι δεν αμέλησε ούτε έσφαλε 
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αερομεταφορέας δεν ευθύνεται, εάν 
αποδείξει ότι δεν αμέλησε ούτε έσφαλε 
κατ' άλλο τρόπο, ή ότι η ζημία οφειλόταν 
αποκλειστικά σε αμέλεια ή σφάλμα τρίτου.

κατ' άλλο τρόπο, ή ότι η ζημία οφειλόταν 
αποκλειστικά σε αμέλεια ή σφάλμα τρίτου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για κανονισμό της ΕΕ. Εδώ δεν είναι υποχρεωτική η χρήση του ΕΤΔ ως 
νομισματικής μονάδας. Πιο κατανοητά για τον καταναλωτή είναι τα κατά προσέγγιση ποσά σε 
ευρώ. Το ύψος μπορεί να προσαρμοστεί με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – παράγραφος 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97
Παράρτημα 2 – τίτλος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού 
επιβάτη, ο αερομεταφορέας οφείλει να 
καταβάλει προκαταβολή, για την κάλυψη 
των άμεσων οικονομικών αναγκών, εντός 
15 ημερών από τον εντοπισμό του 
προσώπου που δικαιούται την 
αποζημίωση. Σε περίπτωση θανάτου, το 
ύψος της προκαταβολής δεν είναι 
μικρότερο από 18.096 ΕΤΔ (κατά 
προσέγγιση ποσό σε τοπικό νόμισμα).

Σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού 
επιβάτη, ο αερομεταφορέας οφείλει να 
καταβάλει προκαταβολή, για την κάλυψη 
των άμεσων οικονομικών αναγκών, εντός 
15 ημερών από τον εντοπισμό του 
προσώπου που δικαιούται την 
αποζημίωση. Σε περίπτωση θανάτου, το 
ύψος της προκαταβολής δεν είναι 
μικρότερο από 21.000 ευρώ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για κανονισμό της ΕΕ. Εδώ δεν είναι υποχρεωτική η χρήση του ΕΤΔ ως 
νομισματικής μονάδας. Πιο κατανοητά για τον καταναλωτή είναι τα κατά προσέγγιση ποσά σε 
ευρώ. Το ύψος μπορεί να προσαρμοστεί με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – παράγραφος 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97
Παράρτημα 2 – τίτλος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβάτη, ο 
αερομεταφορέας έχει την ευθύνη 
αποζημίωσης εκτός εάν έχει λάβει όλα τα 
εύλογα μέτρα για να αποφύγει τη ζημία ή 
ήταν αδύνατο να λάβει τέτοια μέτρα. Η 
ευθύνη για την καθυστέρηση επιβάτη 
περιορίζεται σε ύψος 4.694 ΕΤΔ (κατά 
προσέγγιση ποσό σε τοπικό νόμισμα).

Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβάτη, ο 
αερομεταφορέας έχει την ευθύνη 
αποζημίωσης εκτός εάν έχει λάβει όλα τα 
εύλογα μέτρα για να αποφύγει τη ζημία ή 
ήταν αδύνατο να λάβει τέτοια μέτρα. Η 
ευθύνη για την καθυστέρηση επιβάτη 
περιορίζεται σε ύψος 5.200 ευρώ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για κανονισμό της ΕΕ. Εδώ δεν είναι υποχρεωτική η χρήση του ΕΤΔ ως 
νομισματικής μονάδας. Πιο κατανοητά για τον καταναλωτή είναι τα κατά προσέγγιση ποσά σε 
ευρώ. Το ύψος μπορεί να προσαρμοστεί με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – παράγραφος 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97
Παράρτημα 2 – τίτλος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή 
καθυστερημένης άφιξης αποσκευών ο 
αερομεταφορέας ευθύνεται για 
αποζημίωση ύψους 1.113 ΕΤΔ (κατά 
προσέγγιση ποσό σε τοπικό νόμισμα), το 
όριο αποζημίωσης εφαρμόζεται ανά 
επιβάτη και όχι ανά ελεγμένη αποσκευή, 
εκτός εάν έχει συμφωνηθεί μεγαλύτερο 
όριο μεταξύ του μεταφορέα και του 
επιβάτη μέσω ειδικής δήλωσης 
ασφαλιστικού συμφέροντος. Για 
αποσκευές που έχουν υποστεί φθορά ή 
έχουν απολεσθεί, ο αερομεταφορέας δεν 
ευθύνεται εάν η φθορά ή η απώλεια 
προκλήθηκαν από την ίδια ποιότητα ή από 
ελάττωμα της αποσκευής. Σε περίπτωση 
καθυστερημένη άφιξης αποσκευής, ο 

Μετά από 15 ημέρες οι αποσκευές 
θεωρούνται απολεσθείσες. Σε περίπτωση 
απώλειας, φθοράς ή καθυστερημένης 
άφιξης αποσκευών ο αερομεταφορέας 
ευθύνεται για αποζημίωση ύψους 1.300 
ευρώ, το όριο αποζημίωσης εφαρμόζεται 
ανά επιβάτη και όχι ανά ελεγμένη 
αποσκευή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί 
μεγαλύτερο όριο μεταξύ του μεταφορέα 
και του επιβάτη μέσω ειδικής δήλωσης 
ασφαλιστικού συμφέροντος. Για 
αποσκευές που έχουν υποστεί φθορά ή 
έχουν απολεσθεί, ο αερομεταφορέας δεν 
ευθύνεται εάν η φθορά ή η απώλεια 
προκλήθηκαν από την ίδια ποιότητα ή από 
ελάττωμα της αποσκευής. Σε περίπτωση 
καθυστερημένη άφιξης αποσκευής, ο 
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αερομεταφορέας δεν ευθύνεται όταν έχει 
λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να 
αποφύγει τη φθορά που προκύπτει από την 
καθυστερημένη άφιξη της αποσκευής ή 
όταν ήταν αδύνατο να λάβει τέτοια μέτρα. 
Σε περίπτωση χειραποσκευών, 
συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών 
αντικειμένων, η αεροπορική εταιρεία 
ευθύνεται μόνο εάν η φθορά προήλθε από 
δικό της σφάλμα.

αερομεταφορέας δεν ευθύνεται όταν έχει 
λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να 
αποφύγει τη φθορά που προκύπτει από την 
καθυστερημένη άφιξη της αποσκευής ή 
όταν ήταν αδύνατο να λάβει τέτοια μέτρα. 
Σε περίπτωση χειραποσκευών, 
συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών 
αντικειμένων, η αεροπορική εταιρεία 
ευθύνεται μόνο εάν η φθορά προήλθε από 
δικό της σφάλμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για κανονισμό της ΕΕ. Εδώ δεν είναι υποχρεωτική η χρήση του ΕΤΔ ως 
νομισματικής μονάδας. Πιο κατανοητά για τον καταναλωτή είναι τα κατά προσέγγιση ποσά σε 
ευρώ. Το ύψος μπορεί να προσαρμοστεί με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – παράγραφος 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97
Παράρτημα 2 – τίτλος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιβάτες μπορούν να τύχουν 
υψηλότερου ορίου ευθύνης υποβάλλοντας 
ειδική δήλωση το αργότερο κατά τον 
έλεγχο εισιτηρίων και με την καταβολή 
συμπληρωματικού τέλους, εάν απαιτείται. 
Το εν λόγω συμπληρωματικό τέλος 
στηρίζεται σε τιμολόγιο που σχετίζεται με 
το επιπλέον κόστος μεταφοράς και 
ασφάλισης της οικείας αποσκευής άνω του 
ορίου ευθύνης των 1131 ΕΤΔ. Το 
τιμολόγιο διατίθεται στους επιβάτες 
κατόπιν σχετικού αιτήματος. Στους 
επιβάτες με αναπηρία και στους επιβάτες 
με μειωμένη κινητικότητα προσφέρεται 
συστηματικά και δωρεάν η επιλογή 
υποβολής ειδικής δήλωσης ασφαλιστικού 
συμφέροντος για την μεταφορά του 
εξοπλισμού κινητικότητάς τους.

Οι επιβάτες μπορούν να τύχουν 
υψηλότερου ορίου ευθύνης υποβάλλοντας 
ειδική δήλωση το αργότερο κατά τον 
έλεγχο εισιτηρίων και με την καταβολή
συμπληρωματικού τέλους, εάν απαιτείται. 
Το εν λόγω συμπληρωματικό τέλος 
στηρίζεται σε τιμολόγιο που σχετίζεται με 
το επιπλέον κόστος μεταφοράς και 
ασφάλισης της οικείας αποσκευής άνω του 
ορίου ευθύνης των 1.150 ευρώ. Το 
τιμολόγιο διατίθεται στους επιβάτες
κατόπιν σχετικού αιτήματος. Στους 
επιβάτες με αναπηρία και στους επιβάτες 
με μειωμένη κινητικότητα προσφέρεται 
συστηματικά και δωρεάν η επιλογή 
υποβολής ειδικής δήλωσης ασφαλιστικού 
συμφέροντος για την μεταφορά του 
εξοπλισμού κινητικότητάς τους.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για κανονισμό της ΕΕ. Εδώ δεν είναι υποχρεωτική η χρήση του ΕΤΔ ως 
νομισματικής μονάδας. Πιο κατανοητά για τον καταναλωτή είναι τα κατά προσέγγιση ποσά σε 
ευρώ. Το ύψος μπορεί να προσαρμοστεί με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Τροπολογία 91

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

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 
10 ημερών σε περίπτωση φθοράς της 
αποσκευής και ενός μηνός 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 
διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
της ΕΕ και να γίνεται αποδεκτό από τον 
αερομεταφορέα στον αερολιμένα ως 
καταγγελία.

Or. de
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