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Θέμα: Αναφορά 0322/2011 , του Josep Miquel Gascon Baz, ισπανικής ιθαγένειας,
σχετικά με ισχυρισμούς περί άρνησης της Air France να αλλάξει τα 
αεροπορικά του εισιτήρια για Ιαπωνία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αγόρασε μέσω διαδικτύου τέσσερα αεροπορικά εισιτήρια για την Ιαπωνία, για 
την οικογένειά του και τον ίδιο, από την αεροπορική εταιρεία Air France πριν από το 
πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία. Αφού επικοινώνησε με την αεροπορική εταιρεία, η 
τελευταία αρνείται να αλλάξει τα εισιτήρια για άλλο προορισμό δηλώνοντας ότι το είδος 
ηλεκτρονικού εισιτηρίου που αγοράστηκε δεν επιτρέπει την ανταλλαγή. Ο αναφέρων δεν 
ζητεί μόνο βοήθεια για την επίλυση του προβλήματός του, αλλά και να νομοθετήσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αποφευχθεί αυτού του είδους η συμπεριφορά από τις 
αεροπορικές εταιρείες, η οποία είναι επιζήμια για τα συμφέροντα των πολιτών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιουνίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011

Ο αναφέρων παρουσιάζει μια ασυνήθιστη περίπτωση κατά την οποία η μεταβολή των 
συνθηκών σε μια χώρα προορισμού, μετά την αγορά ενός εισιτηρίου, οδηγεί σε αλλαγή της 
απόφασης του αναφέροντος. Από τις πληροφορίες οι οποίες παρασχέθηκαν από τον 
αναφέροντα, δεν προκύπτουν στοιχεία που να αποδεικνύουν παραβίαση του δικαίου της ΕΕ 
από ενέργειες του μεταφορέα ή που να απαιτούν την ανάληψη νομοθετικής δράσης. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι η φύση του πυρηνικού ατυχήματος για το οποίο κάνει λόγο ο 
αναφέρων δεν οδήγησε στην απόφαση, ούτε της αεροπορικής εταιρείας ούτε των ιαπωνικών 
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αρχών, να ακυρωθεί η πτήση ή να κλείσει το αεροδρόμιο προορισμού. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εκτίμηση του ενδεχόμενου κινδύνου όσον αφορά ένα ταξίδι σε 
μια συγκεκριμένη περιοχή σε κατάσταση κρίσης και οι επακόλουθες ταξιδιωτικές 
προειδοποιήσεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, τα οποία μπορεί να 
αξιολογούν διαφορετικά τους σχετικούς κινδύνους και να συμβουλεύουν διαφορετικά τους 
επιβάτες, όπως συνέβη στην περίπτωση της κατάστασης στην Ιαπωνία. Για πληροφορίες 
σχετικά με τις ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις, συνιστάται στους επιβάτες να συμβουλεύονται 
τη διαδικτυακή πύλη «Προξενική προστασία για τους πολίτες της ΕΕ»:

http://ec.europa.eu/consularprotection/

Όταν οι κυβερνήσεις εκδίδουν επίσημες ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις, οι αεροπορικές 
εταιρείες, παρόλο που δεν είναι υποχρεωμένες να το πράξουν με βάση το εφαρμοστέο δίκαιο, 
μπορούν να επιδείξουν καλή θέληση και να επιστρέψουν τα χρήματα στους επιβάτες οι 
οποίοι αποφασίζουν να μην ταξιδέψουν. Εν πάση περιπτώσει, συνιστάται στους επιβάτες να 
επικοινωνούν απευθείας με την αεροπορική εταιρεία. Η σχέση μεταξύ του αναφέροντος και 
της αεροπορικής εταιρείας διέπεται, στην πραγματικότητα, από τους όρους και τις 
προϋποθέσεις τής μεταξύ τους σύμβασης μεταφοράς. Το δίκαιο της ΕΕ απαιτεί οι εν λόγω 
όροι και προϋποθέσεις να κοινοποιούνται με σαφήνεια πριν από την αγορά, αλλά δεν 
επιβάλλει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν προκύπτει ότι 
τα συγκεκριμένα εισιτήρια τα οποία αγόρασε ο αναφέρων περιελάμβαναν περιορισμούς όσον 
αφορά τη δυνατότητα πραγματοποίησης αλλαγών ή ακόμη και ακύρωσης των εισιτηρίων. 
Εύλογα μπορεί να υποθέσει κανείς ότι οι εν λόγω όροι προέβλεπαν μείωση της τιμής του 
εισιτηρίου αυτού, σε σύγκριση με άλλα εισιτήρια τα οποία υπόκειντο σε πιο ευνοϊκούς όρους. 
Υπογράφοντας τους εν λόγω όρους και τις προϋποθέσεις, ο αναφέρων ανέλαβε τον κίνδυνο 
τυχόν μελλοντικών συμβάντων, πέραν αυτών που μπορούν να αποδοθούν στην αεροπορική 
εταιρεία, τα οποία θα μπορούσαν να καταστήσουν το ταξίδι αυτό καθαυτό άσκοπο ή πλέον 
μη απαραίτητο. 

Πρόκειται για το είδος της κατάστασης που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί με μια 
ασφάλιση ακύρωσης, η οποία προσφέρεται συχνά από την ίδια την αεροπορική εταιρεία ή 
μπορεί να αγοραστεί ανεξάρτητα. Λογικά, μια τέτοια ασφάλιση θα συνεπαγόταν ελάχιστο 
κόστος και πρέπει πάντα να παραμένει προαιρετική.
  
Συμπέρασμα

Η κατάσταση την οποία παρουσίασε ο αναφέρων, αν και λυπηρή, δεν απαιτεί την ανάληψη 
συγκεκριμένης ρυθμιστικής δράσης. Με την επιφύλαξη των ειδικών κανόνων που 
προβλέπονται για την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, 
για παράδειγμα στους κανονισμούς 261/2004 και 1008/2008, οποιαδήποτε ενέργεια θα 
περιόριζε την ικανότητα των μεταφορέων να καθορίζουν ελεύθερα τα αεροπορικά ναύλα και 
τις τιμές τους, καθώς και οι σχετικοί όροι, θα πρέπει να σταθμίζονται προσεκτικά, 
προκειμένου να αποφεύγεται μια στρέβλωση η οποία εντέλει θα ήταν αντίθετη προς το 
συμφέρον των καταναλωτών, περιορίζοντας τις διαθέσιμες επιλογές, την πρόσβαση σε 
αεροπορικές μεταφορές, τον ανταγωνισμό μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών και 
αυξάνοντας τελικά τις τιμές και μειώνοντας την παραγωγικότητα.



CM\879040EL.doc 3/3 PE473.765v01-00

EL


