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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1282/2011, του Frej Mikael Valdemar Holmberg, φινλανδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 261/2004/ΕΚ 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.

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων πραγματοποίησε κράτηση πτήσεων με την WIZZ Air, μια πολωνική εταιρεία 
χαμηλού κόστους. Η εταιρεία ανέβαλε το τελικό σκέλος της διαδρομής από τη Βαρσοβία στο 
Άμπο και το αντικατέστησε με μια πτήση από το Γκντανσκ στο Άμπο. Ο αναφέρων ζήτησε 
και έλαβε μόνο μερική αποζημίωση για το επιπλέον ποσό που κατέβαλε, καθώς η πτήση που 
επέλεξε δεν εξυπηρετείτο από εταιρεία χαμηλού κόστους. Ο αναφέρων αμφισβητεί τη 
συμμόρφωση της εν λόγω συμφωνίας με τον κανονισμό, ιδίως εφόσον δεν προσφέρεται 
εναλλακτική λύση χαμηλού κόστους. Καταθέτει ορισμένες προτάσεις για τη βελτίωση του 
κανονισμού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Μαρτίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012

Τα άρθρα 5 και 8 του κανονισμού (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 
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κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/911, αναφέρει ότι οι επιβάτες έχουν δικαίωμα 
σε εναλλακτική διαδρομή, υπό «συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς», σε περίπτωση που η 
πτήση τους αναβάλλεται με σύντομη προειδοποίηση.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς συμπεριλαμβάνουν τη μεταφορά 
των επιβατών στη θέση την οποία υποδεικνύει το εισιτήριό τους (λ.χ. στην οικονομική θέση 
εάν αυτό προβλέπει το εισιτήριο). Ο κανονισμός δεν προβλέπει διακρίσεις μεταξύ 
αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους και άλλου είδους εταιρειών.

Το άρθρο 16.2.1 των Γενικών Όρων Μεταφοράς της Wizz Air ορίζει ότι αλλαγή διαδρομής 
προσφέρεται μόνο με την ίδια «ή άλλη εταιρία χαμηλού κόστους». Επομένως δεν 
συμμορφώνεται προς την απαίτηση αυτή, παρουσιάζει παρέκκλιση από το άρθρο 15 του 
κανονισμού και άρα θεωρείται άκυρο.

Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την εφαρμογή και επιβολή των κανονισμών για τις 
αεροπορικές εταιρίες.  Στην προκειμένη περίπτωση, η υπόθεση εμπίπτει στη δικαιοδοσία του 
εθνικού φορέα επιβολής της Πολωνίας, του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας είναι:

Commission on Passengers' Rights
ul. Marcina Flisa 2
02-247 Warsaw 
Poland 
Τηλ.: +48 (22) 520 74 84
Φαξ: +48 (22) 520 73 47
http://www.ulc.gov.pl/kopp@ulc.gov.pl

Διαφορετικά, οι επιβάτες μπορούν να ζητήσουν νομική συμβουλή και να φέρουν την 
υπόθεσή τους ενώπιον εθνικού δικαστηρίου, καθώς μόνο το τελευταίο δύναται να επιβάλει 
αποζημίωση υπό αυτές τις συνθήκες.  Εν προκειμένω, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 της 11ης Ιουλίου 2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής 
διαδικασίας μικροδιαφορών2, ο οποίος καθιέρωσε ευρωπαϊκή διαδικασία για την διευθέτηση 
διασυνοριακών μικροδιαφορών τέτοιου είδους.  Οι επιβάτες πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει 
συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να φέρουν την υπόθεση ενώπιον 
δικαστηρίου κι ότι ενδέχεται να χάσουν το δικαίωμα να κινήσουν νομικές διαδικασίες εάν δεν 
το πραγματοποιήσουν εντός αυτού.

Συμπέρασμα

Η ιστοσελίδα www.airpassengerrights.eu παρέχει στον αναφέροντα περεταίρω πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, καταγγελίες όπως αυτή του αναφέροντα, είναι υποθέσεις 
που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία των εθνικών φορέων επιβολής (ΕΦΕ), όπως ορίζει ο 
κανονισμός 261/2004. Διαφορετικά, ο αναφέρων μπορεί να απευθυνθεί άμεσα σε εθνικό 
δικαστήριο. Επομένως, η Επιτροπή προτείνει στον αναφέροντα να υποβάλει την καταγγελία 
                                               
1 ΕΕ L 46, της 17.02.2004, σελ. 1
2 ΕΕ L 46, της 31.07.2007, σελ. 1
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του στον ΕΦΕ της Πολωνίας ή στο αρμόδιο εθνικό δικαστήριο.

Σχετικά με τις προτάσεις του αναφέροντα για τη βελτίωση του κανονισμού, σε ανακοίνωση 
της 19.12.2011 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, (Ευρωπαϊκό όραμα για τους επιβάτες: 
Ανακοίνωση για τα δικαιώματα των επιβατών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς (COM 
(2001) 898), η Επιτροπή δήλωσε ότι στο πλαίσιο της επερχόμενης αξιολόγησης επιπτώσεων 
θα αναθεωρήσει τη λειτουργία του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 σχετικά με τα δικαιώματα των 
επιβατών πτήσεων. Η Επιτροπή πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση από τον Δεκέμβριο 
του 2011 έως τις 16 Μαρτίου 2012, ώστε να συγκεντρώσει προτάσεις από τους 
ενδιαφερόμενους σχετικά με ενδεχόμενη αναθεώρηση του κανονισμού. Βάσει των 
αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης και της αξιολόγησης επιπτώσεων, η Επιτροπή 
σκοπεύει να υποβάλει πρόταση για τροποποίηση του κανονισμού έως το τέλος του 2012.  Η 
πλειονότητα των προτάσεων που υπέβαλε ο αναφέρων περιλαμβάνονται σε αυτήν. 


