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Θέμα: Αναφορά 0253/2012, του Horst-Albert Jung, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την εφαρμογή 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

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 σχετικά με την 
αποζημίωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και την παροχή βοήθειας σε αυτούς σε 
περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης από τον 
αερομεταφορέα Iberia. Ο αναφέρων προέβη σε όλα τα βήματα που προβλέπονται στον 
κανονισμό σχετικά με την αίτηση αποζημίωσης, αλλά δεν του παρασχέθηκε βοήθεια. Είναι 
της γνώμης ότι οι αρμόδιες αρχές τον στέλνουν από τον Άννα στον Καϊάφα και ότι ο 
αερομεταφορέας κωλυσιεργεί σε σχέση με την εξέταση της καταγγελίας του και καθυστερεί 
την επεξεργασία της έως ότου ο αναφέρων προσφύγει δικαστικώς. Ωστόσο, εξαιτίας του 
κόστους, ο αναφέρων δεν σκοπεύει να κινήσει νομική διαδικασία. Θεωρεί ότι η Iberia 
ακολουθεί συνειδητά αυτή την πρακτική και δεν αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τον 
κανονισμό. Ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την υπόθεσή του και –εφόσον η 
περίπτωσή του δεν είναι μεμονωμένη– γενικότερα, σχετικά με την έμπρακτη εφαρμογή του 
κανονισμού από τους αερομεταφορείς και τις αρμόδιες αρχές.

2. Παραδεκτό

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

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012
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Στις 23 Οκτωβρίου 2008, ο αναφέρων ταξίδευε με την εταιρεία Iberia από το Σάο Πάολο της 
Βραζιλίας με τελικό προορισμό το Ντίσελντορφ, μέσω Μαδρίτης. Η πτήση από το Σάο 
Πάολο προς τη Μαδρίτη καθυστέρησε κατά επτά ώρες και δέκα λεπτά με αποτέλεσμα ο 
αναφέρων να χάσει την ανταπόκρισή του για το Ντίσελντορφ. Ο αναφέρων αποφάσισε να 
διεκδικήσει αποζημίωση για καθυστέρηση από την Iberia δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
261/20041 (ο «κανονισμός»). Ο αερομεταφορέας Iberia απέρριψε την αξίωση αποζημίωσης 
του αναφέροντος δηλώνοντας ότι η καθυστέρηση οφειλόταν σε «έκτακτες περιστάσεις», 
γεγονός που απαλλάσσει τον αερομεταφορέα από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης. 
Σε διάφορες επιστολές, ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η Iberia παρείχε αντικρουόμενες 
πληροφορίες σχετικά με τα αίτια της καθυστέρησης δηλώνοντας αρχικά ότι οφειλόταν σε 
συμφόρηση του εναέριου χώρου και αργότερα σε τεχνική βλάβη. Απογοητευμένος από την εν 
λόγω αντιμετώπιση, ο αναφέρων κατέθεσε καταγγελία στον γερμανικό φορέα επιβολής της 
νομοθεσίας, LBA, ο οποίος παρέπεμψε τον αναφέροντα στον AESA, τον αντίστοιχο φορέα 
στην Ισπανία, καθώς το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή δικαιοδοσίας του.

Ο AESA διερεύνησε το περιστατικό, στηρίζοντας την καταγγελία του αναφέροντα, και 
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η καθυστέρηση δεν οφειλόταν σε «έκτακτες περιστάσεις» 
και, ως εκ τούτου, η Iberia δεν έπρεπε να αρνηθεί την καταβολή αποζημίωσης. Ωστόσο, ο 
AESA επισήμανε στον αναφέροντα ότι, σε περίπτωση που η Iberia απορρίψει εκ νέου την 
καταγγελία του, θα χρειαστεί να προσφύγει δικαστικώς. Επίσης, ο AESA ενημέρωσε τον 
αναφέροντα σχετικά με τον κανονισμό (ΕΚ) 861/2007 της 11ης Ιουλίου 2007, βάσει του 
οποίου θεσπίστηκε η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών με σκοπό την απλούστευση και 
επίσπευση της εκδίκασης διασυνοριακών μικροδιαφορών και τον περιορισμό των εξόδων του 
ενάγοντα.

Ωστόσο, ο αναφέρων δεν επιθυμεί να επιβαρυνθεί με τα έξοδα και την ταλαιπωρία που 
συνεπάγεται μια δικαστική προσφυγή, καθώς θεωρεί ότι η Iberia δεν θα παύσει να αποφεύγει 
συνειδητά τις υποχρεώσεις της βάσει του κανονισμού, τόσο στη δική του όσο και σε άλλες 
περιπτώσεις, εάν δεν υπάρξει προσφυγή στα δικαστήρια.

Ο κανονισμός 261/2004 επιβάλλει ορισμένες υποχρεώσεις στους αερομεταφορείς όσον 
αφορά την παροχή βοήθειας (πληροφορίες, αναψυκτικά, διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο και 
μεταφορά με άλλη πτήση/αποζημίωση) προς επιβάτες σε περίπτωση που ο αερομεταφορέας 
τους αρνηθεί την επιβίβαση ή σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης ή ματαίωσης της πτήσης 
χωρίς έγκαιρη ειδοποίηση.

Σε αντίθεση με τις περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης ή ματαίωσης πτήσης, ο κανονισμός δεν 
προβλέπει ρητώς την καταβολή αποζημίωσης για λόγους καθυστέρησης. Ωστόσο, το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι όταν οι επιβάτες φθάνουν στον προορισμό τους με 
καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριών ωρών δικαιούνται αποζημίωση. Ωστόσο, σύμφωνα με 
τον κανονισμό, ο αερομεταφορέας δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση εφόσον 
μπορεί να αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφειλόταν σε «έκτακτες περιστάσεις» οι οποίες δεν 
θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα. Η 

                                               
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, 17.2.2004, ΕΕ L 46, σ. 1.
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αιτιολογία της τεχνικής βλάβης, όπως στην περίπτωση του αναφέροντα, δεν θεωρείται από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι εν γένει ανταποκρίνεται στο παραπάνω κριτήριο. Ωστόσο, το 
Δικαστήριο επισημαίνει ότι, σε τελική ανάλυση, εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια να 
αποφασίσουν εάν οι «έκτακτες περιστάσεις» ισχύουν σε ατομικές περιστάσεις.

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του κανονισμού, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να 
ορίσουν έναν εθνικό φορέα επιβολής της νομοθεσίας για τη διερεύνηση τυχόν παραβάσεων 
του εν λόγω κανονισμού. Ο ρόλος του συγκεκριμένου φορέα είναι να παρακολουθεί την 
εφαρμογή του κανονισμού από την εν λόγω βιομηχανία με σκοπό την αντιμετώπιση 
περιπτώσεων κακής πρακτικής και τον εντοπισμό πιθανών τάσεων μη συμμόρφωσης που θα 
μπορούσαν να βλάψουν τους καταναλωτές. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί σημαντική 
παράβαση ή τάση μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό, ο αρμόδιος εθνικός φορέας προβαίνει 
στις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις, συμπεριλαμβανομένης μέχρι και της επιβολής 
κυρώσεων στον αερομεταφορέα. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις αποσκοπούν περισσότερο στην 
αντιμετώπιση της συλλογικής ζημίας παρά στην παροχή ατομικής έννομης προστασίας.

Κατά την επεξεργασία μιας καταγγελίας, οι εθνικοί φορείς επιβολής της νομοθεσίας, όπως ο 
ισπανικός AESA, παρέχουν συμβουλές τους επιβάτες ώστε να αποφασίσουν, όντας πλήρως 
ενημερωμένοι, για το εάν θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη ή, εάν υφίσταται, σε υπηρεσία 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ). Ορισμένοι εθνικοί φορείς επιβολής της νομοθεσίας 
διευκολύνουν τη διαδικασία αυτή διατυπώνοντας γνώμη σχετικά με μια ατομική καταγγελία, 
την οποία ο επιβάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει για να στηρίξει την αξίωσή του. Αυτό 
πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση και δεν απαιτείται από τον κανονισμό. Ωστόσο, οι 
συμβουλές ή γνώμες που παρέχονται από τον εθνικό φορέα επιβολής της νομοθεσίας δεν 
είναι δεσμευτικές ούτε για τον αερομεταφορέα ούτε για το δικαστήριο.

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση μη ικανοποιητικής αντιμετώπισης από τον αερομεταφορέα 
αξίωσης αποζημίωσης εκ μέρους ενός επιβάτη, ακόμα και αν ο εθνικός φορέας επιβολής της 
νομοθεσίας τάσσεται υπέρ του τελευταίου, ο επιβάτης πρέπει είτε να προσφύγει απευθείας 
στα εθνικά δικαστήρια είτε να απευθυνθεί στην ΕΕΔ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο επιβάτης 
μπορεί επίσης να υποβάλει καταγγελία στην ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών, σκοπός 
της οποίας είναι η απλούστευση της εκδίκασης διασυνοριακών μικροδιαφορών και ο 
περιορισμός των σχετικών δαπανών.

Ο αναφέρων οφείλει να γνωρίζει ότι υφίστανται χρονικά όρια για την προσφυγή στα 
δικαστήρια πέραν των οποίων ενδέχεται να χάσει το δικαίωμά του να κινηθεί δικαστικά.

Στην ιστοσελίδα www.airpassengerrights.eu παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με 
τα δικαιώματα των επιβατών δυνάμει του παραπάνω κανονισμού.

Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, οι καταγγελίες είτε κατατίθενται στους αρμόδιους εθνικούς 
φορείς επιβολής της νομοθεσίας είτε υποβάλλονται από τον αναφέροντα απευθείας στα 
εθνικά δικαστήρια. Η διερεύνηση μεμονωμένων καταγγελιών είναι εκτός του πεδίου 
αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα 
προκύπτει ότι ο αρμόδιος ισπανικός φορέας επιβολής της νομοθεσίας, AESA τήρησε τις 
υποχρεώσεις του δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 καθώς εξέτασε την καταγγελία του 
αναφέροντα, διατύπωσε αιτιολογημένη γνώμη επ’ αυτής και τον ενημέρωσε για την ανάγκη 
προσφυγής του στα εθνικά δικαστήρια προκειμένου να εξασφαλίσει την έννομη προστασία 
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του.

Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει προτάσεις με σκοπό την τροποποίηση και τη βελτίωση 
της επιβολής του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών εναέριων μεταφορών έως το 
τέλος του 2012. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της αναθεώρησης αυτής, οι 
επιβάτες που επιθυμούν να διεκδικήσουν αποζημίωση θα εξακολουθούν να πρέπει να 
εξασφαλίζουν την έννομη προστασία τους μέσω των δικαστηρίων ή των κατάλληλων 
διαδικασιών ΕΕΔ, σε περίπτωση που ο αερομεταφορέας αρνείται να αποδεχθεί την ευθύνη.


