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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1336/2011, του Rudolf Karlberger, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά 
με τον χειρισμό από τους αερομεταφορείς των αποσκευών των επιβατών οι 
οποίες δεν φθάνουν στον προορισμό τους

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει τα παράπονά του για τον χειρισμό από τους αερομεταφορείς των 
αποσκευών που δεν φθάνουν στον προορισμό τους. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι 
αερομεταφορείς κανονίζουν κατά βούληση τον χειρισμό των εν λόγω αποσκευών. Ζητεί την 
εφαρμογή αυστηρών μέτρων από την ΕΕ προκειμένου να αναγκαστούν οι αερομεταφορείς να 
μεριμνούν για τον καλό χειρισμό των εν λόγω αποσκευών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Η Επιτροπή θα επιθυμούσε να επισημάνει ότι η ισχύουσα διεθνής νομοθεσία, καθώς και η 
νομοθεσία της ΕΕ, προβλέπουν κανόνες για την προστασία των επιβατών αερομεταφορέων 
σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα σχετικά με τις αποσκευές. Πρόκειται για τη 
σύμβαση του Μόντρεαλ1 και τον κανονισμό 889/20022 με τον οποίο η σύμβαση μεταφέρεται 
στο δίκαιο της ΕΕ, τα οποία περιέχουν διατάξεις σχετικά με την ευθύνη του αερομεταφορέα 
                                               
1 Σύμβαση για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές (Μόντρεαλ, 28 Μαΐου 
1999).
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2002 
για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2027/97 του Συμβουλίου για την ευθύνη του αερομεταφορέα 
σε περίπτωση ατυχήματος, ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 2.
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σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή καθυστέρησης των αποσκευών.

Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα σχετικά με τις αποσκευές, οι επιβάτες έχουν το 
δικαίωμα, υπό ορισμένους όρους, να ζητήσουν αποζημίωση με ανώτατο όριο τα 1 200 ευρώ 
περίπου, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί υψηλότερο όριο μεταξύ του μεταφορέα και του επιβάτη. 
Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας αποσκευών, ο αερομεταφορέας δεν ευθύνεται στο μέτρο 
που η φθορά ή η απώλεια προκλήθηκε εξαιτίας ενδογενούς ελαττώματος ή της ποιότητας της 
αποσκευής. Σε περίπτωση καθυστέρησης της αποσκευής, ο αερομεταφορέας δεν ευθύνεται 
εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα για την αποφυγή της ζημίας που έχει προκληθεί 
εξαιτίας της καθυστέρησης ή εφόσον ήταν αδύνατον να ληφθούν τα εν λόγω μέτρα. Σε 
περίπτωση που πρόκειται για χειραποσκευή, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών 
αντικειμένων, ο αερομεταφορέας ευθύνεται μόνο σε περίπτωση που η ζημία οφείλεται σε 
δική της παρατυπία.

Σε περίπτωση φθοράς, καθυστέρησης, απώλειας ή καταστροφής της αποσκευής, οι επιβάτες 
θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υποβάλουν το συντομότερο δυνατό έγγραφη καταγγελία 
προς τον αερομεταφορέα. Σε περίπτωση φθοράς της αποσκευής, για την υποβολή 
καταγγελίας προβλέπεται χρονική προθεσμία 7 ημερών ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης 
προβλέπεται χρονική προθεσμία 21 ημερών, και στις δύο περιπτώσεις από την ημερομηνία 
παραλαβής της αποσκευής.

Σε περίπτωση που οι επιβάτες δεν ικανοποιηθούν από τον τρόπο με τον οποίο ο 
αερομεταφορέας χειρίστηκε την καταγγελία, μπορούν να ζητήσουν νομική συμβουλή και να 
προσφύγουν στα εθνικά δικαστήρια, δεδομένου ότι είναι τα μόνα αρμόδια για τη χορήγηση 
αποζημίωσης σε παρόμοιες περιστάσεις βάσει των ανωτέρω ισχυόντων κανόνων. 
Προκειμένου να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, θα μπορούσαν επί παραδείγματι να 
ακολουθήσουν την εθνική ή την ευρωπαϊκή διαδικασία επίλυσης μικροδιαφορών (η οποία 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό 861/20071). Για περαιτέρω βοήθεια, η Επιτροπή προτείνει στον 
αναφέροντα να αποταθεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών (δίκτυο ΕΚΚ) στη χώρα 
διαμονής του. 

Στον ιστότοπο του αρμόδιου τμήματος της Επιτροπής (ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών) υπάρχει 
διαθέσιμος κατάλογος με τα σχετικά κέντρα.
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/index_en.htm

Τέλος, η Επιτροπή θα επιθυμούσε να επισημάνει ότι, στο πλαίσιο της πρότασής της σχετικά 
με τη δέσμη μέτρων για τους αερολιμένες της 1.12.2011, έθεσε το ζήτημα της αναθεώρησης 
των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
διακίνησης αποσκευών. Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας 
και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών εδάφους. Περισσότερες πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/transport/air/airports/ground_handling_market_en.htm

Συμπεράσματα

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 
για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 1.
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Τα θέματα σχετικά με προβλήματα που αφορούν αποσκευές τέθηκαν προς συζήτηση στο 
πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με πιθανή αναθεώρηση του κανονισμού 
261/20041 την οποία διοργάνωσε η Επιτροπή και η οποία διήρκησε από τις 19 Δεκεμβρίου 
2011 έως τις 11 Μαρτίου 2012. Βάσει των αποτελεσμάτων της εν λόγω δημόσιας 
διαβούλευσης και της προσεχούς εκτίμησης επιπτώσεων, η Επιτροπή σκοπεύει να καταθέσει 
πρόταση για την τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού μέχρι τα τέλη του 2012. Η εν λόγω 
πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις αποσκευές ή/και να συνοδεύεται 
από τροπολογίες για τον κανονισμό 889/2002. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προτάσεις του 
αναφέροντος είναι ιδιαίτερα χρήσιμες.

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει στην απάντησή της σε κοινοβουλευτική ερώτηση σχετικά με το 
ίδιο ζήτημα,2 παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των απολεσθέντων αποσκευών τείνει να 
μειώνεται, η Επιτροπή θα συνεχίσει να προωθεί την ενημέρωση των επιβατών σχετικά με 
τους ισχύοντες κανόνες και να ελέγχει τις δράσεις των κρατών μελών ώστε να διασφαλίζεται 
η εφαρμογή των εν λόγω κανόνων.

                                               
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, ΕΕ 
L 46 της 17.2.2004, σ. 1.
2 E-002711/2012, http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/application/search.do?language=EN.


