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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1684/2012, του Florian Bosse, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση 
κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και 
παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και 
ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, προκειμένου να
καταστεί αυστηρότερος 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων προτείνει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε 
περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης να 
τροποποιηθεί προκειμένου να καταστεί αυστηρότερος. Επιθυμεί την πλήρη επιστροφή του 
ναύλου σε περίπτωση καθυστέρησης μίας ώρας. Επίσης, θεωρεί ότι οι αεροπορικές εταιρείες 
πρέπει να καταβάλλουν πρόσθετο τέλος 100 ευρώ, εάν η αποζημίωση καταβληθεί σε 
περισσότερες από 30 ημέρες μετά το περιστατικό ή σε περίπτωση δικαστικής προσφυγής. 
Έτσι, οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα επιτρέπουν τόσο συχνά να φτάνουν οι υποθέσεις στα 
δικαστήρια. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Η Επιτροπή ενέκρινε στις 13 Μαρτίου 2013 πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών 
αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης 
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και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2027/97 για την ευθύνη του αερομεταφορέα όσον αφορά την αεροπορική μεταφορά επιβατών 
και των αποσκευών τους1. Η πρόταση διατίθεται στον ιστότοπο της Επιτροπής: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kallas/headlines/news/2013/03/passenger-rights-
air-revision_en.htm.

Στην περίπτωση της απώλειας ανταπόκρισης, η πρόταση ορίζει στο άρθρο 6α ότι «η 
καθυστέρηση υπολογίζεται με βάση την προγραμματισμένη ώρα άφιξης στον τελικό 
προορισμό», το οποίο σημαίνει πράγματι ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καθυστέρηση 
στο σύνολο του ταξιδιού.  

Όσον αφορά τη σύνδεση της αποζημίωσης με την τιμή του εισιτηρίου, η Επιτροπή εξέτασε 
προσεκτικά αυτήν την πολιτική επιλογή και θεωρεί ότι ο καθορισμός του ποσού 
αποζημίωσης ως ποσοστό της τιμής του εισιτηρίου θα συναντούσε όχι μόνο ορισμένα νομικά 
προβλήματα, αλλά και κάποια πρακτικά εμπόδια.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο της ΕΕ, η Σύμβαση του Μόντρεαλ προβλέπει εξατομικευμένη 
αποζημίωση των επιβατών, η οποία αξιολογείται κατά περίπτωση ανάλογα με τις ιδιαίτερες 
επιμέρους περιστάσεις του επιβάτη, ενώ ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 θεσπίζει 
τυποποιημένα δικαιώματα που ισχύουν για όλους τους επιβάτες, ανεξάρτητα από τις 
ιδιαίτερες επιμέρους περιστάσεις. Κατά συνέπεια, τίθεται το ερώτημα αν μια αποζημίωση η 
οποία εκφράζεται ως ποσοστό του εισιτηρίου δεν θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως 
εξατομικευμένη αποζημίωση η οποία λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες επιμέρους περιστάσεις 
του επιβάτη, και η οποία ως εκ τούτου δεν θα ήταν σύμφωνη με τη Σύμβαση.

Όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή, ένα τέτοιο μέτρο θα δημιουργούσε δυσκολίες σε σχέση 
με πτήσεις οι οποίες πωλούνται ως μέρος πακέτου: στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι σαφές 
ποια είναι η τιμή του εισιτηρίου, καθότι υπάρχει μία τιμή, η οποία καλύπτει τις πτήσεις, τη 
διαμονή και ενδεχομένως άλλες υπηρεσίες. 

Το γεγονός ότι κάποιο συμβάν πρέπει να έχει επηρεάσει την προηγούμενη πτήση, σε 
περίπτωση καθυστέρησης αεροσκάφους λόγω της προηγούμενης πτήσης, καλύπτεται ήδη στο 
σχέδιο του άρθρου 5 παράγραφος 3 και στο σχέδιο του άρθρου 6 παράγραφος 4. 

Όσον αφορά την πρόταση ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να καταβάλλουν πρόσθετο 
τέλος 100 ευρώ στους επιβάτες σε περίπτωση που η αποζημίωση δεν καταβάλλεται εντός 30 
ημερών, υπάρχουν διάφοροι λόγοι που θα εμπόδιζαν την υιοθέτηση αυτής της επιλογής. 

Το δικαίωμα αποζημίωσης για καθυστέρηση ή ακύρωση στο πλαίσιο του υφιστάμενου 
κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών αποσκοπεί στην 
αποζημίωση, με τυποποιημένο και άμεσο τρόπο, για την ταλαιπωρία που προκαλείται από 
κάποια απώλεια χρόνου ή άρνηση επιβίβασης κατά την αεροπορική μεταφορά επιβατών. 
Κατά συνέπεια, ο κανονισμός αποσκοπεί στην προστασία των επιβατών έναντι της 
ταλαιπωρίας η οποία είναι εγγενής στη μετακίνησή τους, και όχι αυτής που συνδέεται με την 
καθυστέρηση καταβολής της αποζημίωσης. 

Επιπλέον, ο αερομεταφορέας μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής 
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αποζημίωσης, εάν αποδείξει ότι η καθυστέρηση ή η ακύρωση οφειλόταν σε έκτακτες 
περιστάσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα 
τα εύλογα μέτρα, ή στην περίπτωση της άρνησης επιβίβασης, εάν αποδείξει ότι είχε 
αιτιολογήσει επαρκώς την άρνηση μεταφοράς του επιβάτη. Εκτός αυτού, η επιβολή 
κυρώσεων σε αεροπορικές εταιρείες για μη συμμόρφωση με τα δικαιώματα των επιβατών 
αεροπορικών μεταφορών αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών αρχών επιβολής (ΕΑΕ) οι 
οποίες ορίζονται από τα κράτη μέλη. Οι ΕΑΕ βρίσκονται σε καλύτερη θέση να αξιολογούν 
κατά πόσο οφείλει η αεροπορική εταιρεία να καταβάλει αποζημίωση, καθώς και να 
εξετάζουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία με αμερόληπτο τρόπο. 

Επιπλέον, μια πρόσθετη αποζημίωση, η οποία δεν αφορά την ταλαιπωρία που συνδέεται με 
το ταξίδι του επιβάτη, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ήταν σύμφωνη με τη Σύμβαση του 
Μόντρεαλ. Το άρθρο 29 της εν λόγω Σύμβασης προβλέπει ότι «αντίποινα, παραδειγµατικές ή 
άλλες µη αντισταθµιστικές αποζηµιώσεις δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν». Βάσει αυτού, 
η εν λόγω αποζημίωση θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποσκοπεί στην επιβολή κύρωσης για 
τη συμπεριφορά της αεροπορικής εταιρείας κατά τη διαχείριση μιας καταγγελίας, και όχι 
στην αντιστάθμιση της ζημίας που υπέστη ο επιβάτης κατά το αεροπορικό ταξίδι. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η δέσμη των προτεινόμενων μέτρων επιτυγχάνει μια δίκαιη ισορροπία 
μεταξύ των δικαιωμάτων των επιβατών και του οικονομικού κόστους των δικαιωμάτων 
αυτών. Η εν λόγω πρόταση εξετάζεται επί του παρόντος από τους νομοθέτες, δηλ. το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών.


