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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0339/2008, του Joachim Schubert, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με παράλειψη της γερμανικής ομοσπονδιακής αρχής αεροπορίας να λάβει 
υπόψη τις καταγγελίες που αφορούν παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΚ) 
261/2004

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επικοινώνησε με τη γερμανική ομοσπονδιακή αρχή αεροπορίας καταγγέλλοντας 
ότι οι αξιώσεις του υπό τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε 
περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης δεν 
είχαν διευθετηθεί αλλά δύο χρόνια αργότερα, και μετά από την αποστολή τεσσάρων 
επιστολών υπενθύμισης, δεν είχε λάβει καμία απάντηση εκτός από κάποιο αποδεικτικό λήψης. 
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή στο Kiel τον είχε ενημερώσει ότι αυτή δεν ήταν 
μεμονωμένη περίπτωση και τον παρέπεμψε στο SOLVIT, το οποίο, ωστόσο, δεν κατόρθωσε 
να βοηθήσει. Αναρωτιέται ποιο είναι το νόημα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αν οι εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές δεν απαντούν σε καταγγελίες, και ζητεί υποστήριξη σε αυτό το θέμα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Οκτωβρίου 2008.

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι κατά τις προσπάθειές του να λάβει αποκατάσταση επί θέματος 
κατά της Air Berlin, δεν κατόρθωσε να λάβει κατάλληλη στήριξη από τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές και να επωφεληθεί από τα δικαιώματα όπως ορίζονται στο πλαίσιο του κανονισμού 
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(ΕΚ) αριθ. 261/20041. 

Ο αναφέρων επικοινώνησε με τη Luftfahrt-Bundesamt (LBA), και καταγγέλλει ότι η LBA 
απλώς ενημέρωσε ότι έλαβε την επιστολή του και δεν διενήργησε προκαταρκτική 
αξιολόγηση για την υπόθεση του αναφέροντος.

Ο αναφέρων επικοινώνησε περαιτέρω με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή στο Kiel που 
τον παρέπεμψε στο SOLVIT, το οποίο ωστόσο, δεν στάθηκε δυνατό να τον βοηθήσει.

Ο αναφέρων δεν παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τα γεγονότα που αποτέλεσαν το έρεισμα 
για την καταγγελία του.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά/Νομική ανάλυση:

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004, οι οριζόμενοι φορείς που 
είναι αρμόδιοι για την επιβολή θα λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να καταστούν 
σεβαστά και να προστατεύονται τα δικαιώματα των επιβατών. 

Καταγγελίες σχετικά με την έλλειψη συμμόρφωσης με τον κανονισμό θα πρέπει να 
απευθύνονται στην αεροπορική εταιρεία ή/και στον φορέα που είναι αρμόδιος για την 
επιβολή. 

Ενώ ο κανονισμός προσφέρει τη δυνατότητα να υποβάλει καταγγελία ενώπιον του εθνικού 
φορέα αρμόδιου για την εφαρμογή (ΕΦΕ) οποιουδήποτε κράτους μέλους, οι επιβάτες που 
επιθυμούν να υποβάλουν καταγγελία συμβουλεύονται να επικοινωνήσουν με τον ορισμένο 
εθνικό φορέα αρμόδιο για την εφαρμογή στο κράτος μέλος όπου έλαβε χώρα το περιστατικό.

Οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν μεταξύ του εθνικού φορέα αρμόδιου για την εφαρμογή 
και των αερογραμμών, και μεταξύ των εθνικών φορέων εφαρμογής διαφορετικών κρατών 
μελών, αποτέλεσαν το αντικείμενο δύο συμφωνιών υπό την αιγίδα της Επιτροπής.

Αυτές οι συμφωνίες, μαζί με τον κατάλογο των ορισμένων εθνικών φορέων αρμόδιων για την 
εφαρμογή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 και το έντυπο καταγγελίας της ΕΕ, 
βρίσκονται στην ακόλουθη ιστοσελίδα: www.apr.europa.eu

Ο LBA είναι ο ορισμένος φορέας στη Γερμανία και είναι αρμόδιος για να αξιολογήσει αν η 
Air Berlin συμμορφώθηκε με τον κανονισμό 261/2004 σε αυτήν την περίπτωση.

Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή μπορούν να βοηθούν επιβάτες που επιθυμούν να 
υποβάλουν καταγγελίες και αυτές οι οργανώσεις πρέπει να συνεργαστούν στενά με τους 
εθνικούς φορείς εφαρμογής ώστε να τους επιτρέψουν να συγκεντρώσουν έναν μέγιστο 
αριθμό δεδομένων που θα οδηγήσουν ενδεχομένως σε διαδικασίες που σχετίζονται με 

                                               
1  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 
2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής 
βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, και 
για την κατάργηση του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 295/91.
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κυρώσεις.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει αν υπάρχουν ενδείξεις παραβίασης του 
κοινοτικού δικαίου δεδομένης της έλλειψης λεπτομερών πληροφοριών επί των περιστατικών 
που αποτέλεσαν το έρεισμα για την υποβολή της καταγγελίας.

Χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες για τα γεγονότα που αφορούν το περιστατικό προτού 
μπορέσει η Επιτροπή να απευθύνει το ερώτημα στις αρμόδιες αρχές και στον ορισμένο 
εθνικό φορέα εφαρμογής στη Γερμανία.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Όπως αναφέρθηκε στην πρώτη απάντηση της Επιτροπής, ο γερμανικός φορέας αρμόδιος για 
την εφαρμογή (LBA) ήταν ο ορισμένος φορέας στη Γερμανία και ο αρμόδιος να διαπιστώσει 
αν η Air Berlin συμμορφώθηκε με τον κανονισμό 261/2004 στην εν λόγω υπόθεση.

Βάσει των πρόσθετων πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα, η Επιτροπή 
επικοινώνησε με τον γερμανικό φορέα αρμόδιο για την εφαρμογή και ζήτησε να αποσταλεί 
απάντηση τόσο στον αναφέροντα όσο και στην Επιτροπή.

Με επιστολή της 14ης Σεπτεμβρίου 2009, η Επιτροπή έλαβε απάντηση από τον αρμόδιο 
γερμανικό φορέα επιβολής (LBA). Ο φορέας παραδέχτηκε ότι αμέλησε να απαντήσει στον 
αναφέροντα εγκαίρως και ζήτησε συγγνώμη γι’ αυτό. Κατά την ίδια ημερομηνία εστάλη 
άμεση απάντηση στον αναφέροντα. Επί της ουσίας, ο LBA αξιολόγησε την υπόθεση και 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Air Berlin παρείχε τη συνδρομή και την ενημέρωση που 
απαιτεί ο κανονισμός και δεν παραβίασε τη νομοθεσία.


