
CM\920539EL.doc PE500.701v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

27.11.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0523/2012 Αναφορά 0523/2012, του Rudolf Schmitt, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την ελλιπή αποζημίωση από την αεροπορική εταιρεία 
Lufthansa κατόπιν ματαίωσης της πτήσης του εξαιτίας της έκρηξης του 
ισλανδικού ηφαιστείου Eyjafjallajökull

1. Περίληψη της αναφοράς

Η πτήση του αναφέροντος ματαιώθηκε εξαιτίας της έκρηξης του ισλανδικού ηφαιστείου 
Eyjafjallajökull. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η αεροπορική εταιρεία Lufthansa τού παρείχε 
ελάχιστη βοήθεια και ανεπαρκή αποζημίωση. Αφότου υπέβαλε σχετική καταγγελία στην 
αρμόδια γερμανική ομοσπονδιακή αρχή πολιτικής αεροπορίας (Luftfahrt-Bundesamt, LBA), 
ενημερώθηκε ότι η διαδικασία καταγγελίας του είχε διακοπεί διότι, σύμφωνα με τους 
εσωτερικούς κανόνες της LBA, οι διαδικασίες καταγγελίας περατώνονται όταν παρασχεθεί 
αποζημίωση ύψους 50% από την αεροπορική εταιρεία. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι 
αποζημιώθηκε μετά βίας κατά το ένα τρίτο. Είναι της άποψης ότι αυτή η πρακτική είναι 
παράνομη και αντιβαίνει στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 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.

2. Παραδεκτό

Κρίθηκε παραδεκτή στις 12 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται διότι δεν έτυχε επαρκούς βοήθειας εκ μέρους του αρμόδιου 
γερμανικού οργανισμού (εθνικής αρχής επιβολής του νόμου) που έχει επιφορτισθεί με την 
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εφαρμογή του κανονισμού 261/2004 σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών, της Luftfahrt-Bundesamt (LBA).

Η Επιτροπή επιθυμεί καταρχάς να επισημάνει ότι το κλείσιμο του εναέριου χώρου που 
επιβλήθηκε σε πολλές χώρες τον Απρίλιο του 2010 λόγω έκρηξης ηφαιστείου στην Ισλανδία 
πρέπει να θεωρηθεί ως έκτακτη περίσταση, γεγονός που απαλλάσσει τις αεροπορικές 
εταιρείες από την υποχρέωση να αποζημιώσουν τους επιβάτες. Δυνάμει του κανονισμού 
261/2004 (στο εξής "ο κανονισμός") σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών1, υποχρεούνται οι εταιρείες, ακόμη και σε παρόμοιες έκτακτες περιστάσεις, να 
παρέχουν βοήθεια και φροντίδα στους επιβάτες με την μορφή:

- της επιλογής μεταξύ της επιστροφής του αντιτίμου, της μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο το 
συντομότερο δυνατόν ή της εκ νέου κράτησης σε μεταγενέστερο χρόνο·

- της προσφοράς, κατά τη διάρκεια της αναμονής νέου δρομολογίου, τηλεφωνημάτων, 
αναψυκτικών, γευμάτων, διανυκτέρευσης, μεταφοράς από και προς το κατάλυμα.

Σε περίπτωση, και μόνο τότε, της επιλογής από τον επιβάτη της μεταφοράς με άλλο 
δρομολόγιο, οι αεροπορικές εταιρείες οφείλουν πάντα να διοργανώνουν και να παρέχουν οι 
ίδιες επαρκή αρωγή στους επιβάτες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο, όπως είναι η 
μεγάλης κλίμακας διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας που προκαλείται από το κλείσιμο του 
εναέριου χώρου λόγω ηφαιστειακής έκρηξης και συνεπάγεται την ματαίωση ή την μεγάλη 
καθυστέρηση σημαντικού αριθμού πτήσεων επί σειρά ημερών, είναι δυνατό να 
διοργανώσουν μόνοι τους ορισμένοι επιβάτες την μεταφορά τους με άλλο δρομολόγιο και 
όλες τις σχετικές ενέργειες που υπό κανονικές συνθήκες αναλαμβάνουν οι εταιρείες. Στη 
συνέχεια, μπορούν να ζητήσουν από την εταιρεία να καλύψει το σύνολο των δαπανών που 
πραγματοποίησαν προσκομίζοντας αποδείξεις αγοράς και τηρώντας το μέτρο σε σχέση με το 
τι είναι εύλογο και αρμόζον σε κάθε περίσταση.

Η συγκεκριμένη κατάσταση που δημιούργησε το ηφαιστειακό περιστατικό του 2010 έχει 
εξάλλου αποτελέσει αντικείμενο εργασιών για την εκπόνηση κατευθυντηρίων γραμμών από 
τις υπηρεσίες της Επιτροπής2, προκειμένου να βοηθηθούν οι εθνικές αρχές επιβολής του 
νόμου στην εφαρμογή του κανονισμού σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, χωρίς να 
προδικάζεται με οποιονδήποτε τρόπο η εφαρμογή του κανονισμού σε άλλες καταστάσεις που 
ανακύπτουν συχνότερα στις αεροπορικές μεταφορές και απαιτούν κατ` αρχήν την παροχή 
βοήθειας και συνδρομής προς τους επιβάτες απευθείας από την εταιρεία.

Από τις πληροφορίες που προσκόμισε ο αναφέρων προκύπτει ότι η αεροπορική εταιρεία του 
προσέφερε μερική μόνο αποζημίωση των δαπανών που προξένησε η ματαίωση της πτήσης 
του. Ο αναφέρων αποτάθηκε στην συνέχεια στην εθνική αρχή, όπως συνιστάται εξάλλου, 
                                               
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, ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 1.

2 http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/2011_ash-cloud-crisis-guidelines-for-
interpretation.pdf
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αλλά δεν έμεινε ικανοποιημένος από τον χειρισμό της υπόθεσής του από την LBA. 

Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραμμές, δεν αποκλείεται να αποφανθεί η 
αρμόδια εθνική αρχή ότι η αεροπορική εταιρεία τήρησε τις υποχρεώσεις τις, όπως απορρέουν 
από τον κανονισμό, με το να προσφέρει μερική αποζημίωση των δαπανών που 
πραγματοποίησαν οι επιβάτες λόγω της διακοπής του ταξιδιού και για τον σκοπό της αρωγής 
ή της αλλαγής δρομολογίου. Με άλλα λόγια, οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται, με βάση 
την αρχή της αναλογικότητας και τους σκοπούς του κανονισμού, να αποζημιώσουν τα έξοδα 
αρωγής και αλλαγής δρομολογίου των επιβατών των αεροπορικών μεταφορών μέχρι ένα 
ορισμένο ποσό που κρίνεται εύλογο και αναλογικό βάσει του χρόνου αναμονής και των 
υπολοίπων εν προκειμένω ειδικών συνθηκών. Αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων εθνικών αρχών 
και των εθνικών δικαστηρίων να πραγματοποιήσουν ανάλυση κατά περίπτωση προκειμένου 
να αποφανθούν κατά πόσο οι υπό συζήτηση δαπάνες υπήρξαν αρμόζουσες και αναλογικές, 
λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, όπως δηλώνεται στις κατευθυντήριες γραμμές του 2010, 
την ύπαρξη ελεύθερων δωματίων ξενοδοχείου, τη συνήθη τιμή τους και τη δυνατότητα 
παροχής άλλων υπηρεσιών πλησίον αεροδρομίου ή εντός ορισμένης περιοχής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προσκόμισε ο αναφέρων, η LBA έκρινε, σε αυτήν την 
συγκεκριμένη περίπτωση, ότι μια προσφορά αποζημίωσης ανερχόμενη στο 50% των εξόδων 
που πραγματοποίησε ο αναφέρων ήταν παραδεκτή, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών της 
περίπτωσης αυτής. Βάσει των προαναφερθέντων και εφόσον δεν παρασχεθούν νέες άγνωστες 
πληροφορίες που θα αποδείκνυαν το αντίθετο, η Επιτροπή εκτιμά ότι οι γερμανικές αρχές 
ενήργησαν σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, τις διατάξεις του κανονισμού και τις 
προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραμμές. 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η γνώμη της εθνικής αρχής δεν είναι νομικά δεσμευτική για 
τον αερομεταφορέα και τα δικαστήρια. Οι εθνικές αρχές επιβολής του νόμου έχουν τη 
δυνατότητα να επιβάλουν κυρώσεις στις αεροπορικές εταιρείες για τη μη τήρηση του 
κανονισμού αλλά οι κυρώσεις αυτές είναι ανεξάρτητες από την έκβαση των ατομικών 
καταγγελιών των επιβατών.

Επομένως, είναι ενδεχομένως σκόπιμο να ζητήσει ο αναφέρων νομική γνωμοδότηση όσον 
αφορά τα διαθέσιμα μέσα επίλυσης διαφορών σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της 
διαδικασίας μικρών αξιώσεων, εφόσον θεωρεί ότι τα δικαιώματά του δεν έχουν γίνει 
σεβαστά.  Γενικώς, τα εν λόγω μέσα επιτρέπουν στον καταγγέλλοντα να επικαλεστεί τα 
δικαιώματά του με πιο άμεσο και προσωπικό τρόπο, στο βαθμό που μόνο τα εθνικά 
δικαστήρια είναι αρμόδια για τη χορήγηση αποζημίωσης. Οι ενώσεις καταναλωτών ενδέχεται 
επίσης να μπορούν να βοηθήσουν τους επιβάτες σε μια τέτοια διαδικασία.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή μεριμνά για την εφαρμογή του κανονισμού 261/2004 στα κράτη μέλη ενώ 
επισημαίνει ότι σε όλα τα κράτη μέλη έχει θεσπιστεί σύστημα κυρώσεων για τους 
αερομεταφορείς που δεν τηρούν τον κανονισμό1. Με βάση τις πληροφορίες που προσκόμισε 
ο αναφέρων, η Επιτροπή δεν διακρίνει ενδείξεις κακής εφαρμογής του κανονισμού εκ μέρους 
των εθνικών αρχών στην προκείμενη περίπτωση.
                                               
1 Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που συνοδεύει την ανακοίνωση COM(2011) 174 τελικό.
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Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της 11ης Απριλίου 20111 , μεταξύ των βασικών 
στόχων της εν εξελίξει αναθεώρησης του κανονισμού που διεξάγει η Επιτροπή, 
συγκαταλέγονται η αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών αλλά και η 
πρόσβαση των επιβατών στην ενημέρωση όσον αφορά τα δικαιώματά τους, στην πιο 
ομοιόμορφη και ταχεία επεξεργασία των καταγγελιών και σε απλουστευμένους και μη 
δαπανηρούς μηχανισμούς επίλυσης.

                                               
1 COM(2011) 174 τελικό


