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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
περί τροποποίησης του κανονισμού (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, 
καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2027/97 για την ευθύνη του αερομεταφορέα όσον 
αφορά την αεροπορική μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους
(COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2013)0130),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 100 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία τού 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0066/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 
11ης Ιουλίου 2013 1,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
(A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.
2 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Στην υπόθεση C-22/11 (Finnair), το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αποφάσισε ότι η έννοια «άρνηση 
επιβιβάσεως» πρέπει να ερμηνεύεται υπό 
την έννοια ότι καλύπτει όχι μόνον την 
άρνηση επιβιβάσεως που οφείλεται σε 
υπεράριθμες κρατήσεις αλλά και την 
άρνηση επιβιβάσεως για άλλους λόγους, 
όπως είναι οι λόγοι που συνδέονται με τη 
λειτουργία της επιχειρήσεως του 
αερομεταφορέα. Με βάση την εν λόγω 
επιβεβαίωση, δεν υπάρχει λόγος 
τροποποίησης του υφιστάμενου ορισμού 
της έννοιας «άρνηση επιβιβάσεως».

(5) Στην υπόθεση C-22/11 Finnair, το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι η 
έννοια «άρνηση επιβιβάσεως» πρέπει να 
ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι καλύπτει 
όχι μόνον την άρνηση επιβιβάσεως που 
οφείλεται σε υπεράριθμες κρατήσεις αλλά 
και την άρνηση επιβιβάσεως για άλλους 
λόγους, όπως είναι οι λόγοι που 
συνδέονται με τη λειτουργία της 
επιχειρήσεως του αερομεταφορέα. Ο 
ορισμός της έννοιας «άρνηση 
επιβιβάσεως» θα πρέπει να καλύπτει τις 
περιπτώσεις όπου η προγραμματισμένη 
ώρα αναχώρησης μεταφέρεται σε 
προγενέστερη ώρα με συνέπεια να χάνει 
επιβάτης την πτήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υφιστάμενος ορισμός της έννοιας «άρνηση επιβιβάσεως» πρέπει να τροποποιηθεί 
προκειμένου να περιλαμβάνει τις περιπτώσεις στις οποίες επιβάτης χάνει πτήση λόγω 
μεταφοράς της ώρας αναχώρησης σε προγενέστερη ώρα.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 
εφαρμόζεται επίσης στους επιβάτες που 
έχουν κάνει κράτηση για το αεροπορικό 
τους ταξίδι ως μέρος οργανωμένου 
ταξιδίου. Ωστόσο, θα πρέπει να 
αποσαφηνιστεί ότι οι επιβάτες είναι 
δυνατόν να μην σωρεύουν αντίστοιχα 
δικαιώματα, ιδίως βάσει του παρόντος 

(6) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 
εφαρμόζεται επίσης στους επιβάτες που 
έχουν κάνει κράτηση για το αεροπορικό 
τους ταξίδι ως μέρος οργανωμένου 
ταξιδίου. Ωστόσο, θα πρέπει να 
αποσαφηνιστεί ότι οι επιβάτες είναι 
δυνατόν να μην σωρεύουν αντίστοιχα 
δικαιώματα, ιδίως βάσει του παρόντος 
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κανονισμού και της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1990, 
για τα οργανωμένα ταξίδια και τις 
οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις. Οι 
επιβάτες θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επιλέγουν βάσει ποιας νομοθεσίας θα 
υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης αλλά δεν 
θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
σωρευτικής αποζημίωσης για το ίδιο 
πρόβλημα βάσει αμφότερων των νομικών 
πράξεων. Δεν θα πρέπει να αφορά τους 
επιβάτες με ποιον τρόπο οι 
αερομεταφορείς και οι ταξιδιωτικοί 
πράκτορες κατανέμουν τις εν λόγω 
αιτήσεις αποζημίωσης μεταξύ τους.

κανονισμού και της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1990, 
για τα οργανωμένα ταξίδια και τις 
οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις. Οι 
επιβάτες θα πρέπει να είναι σε θέση να 
επιλέγουν βάσει ποιας νομοθεσίας θα 
υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης αλλά δεν 
θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα 
σωρευτικής αποζημίωσης για το ίδιο 
πρόβλημα βάσει αμφότερων των νομικών 
πράξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τη διαγραφή της τελευταίας πρότασης καθίσταται σαφές ότι ο κανονισμός 261/2004 και η 
οδηγία 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα ταξίδια αποτελούν δύο ξεχωριστές νομικές πράξεις και 
κατά συνέπεια οι επιβάτες πρέπει να υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης μόνο στην πραγματική 
αεροπορική εταιρεία. Εάν, ωστόσο, οι υποχρεώσεις συμπίπτουν βάσει του κανονισμού αριθ. 
261 και της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια, οι επιβάτες μπορούν να επιλέξουν τη 
νομοθεσία βάσει της οποίας θα υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο 
προστασίας, οι επιβάτες δεν είναι δυνατόν
να αντιμετωπίζουν άρνηση επιβίβασης σε 
ταξίδι επιστροφής με εισιτήριο μετ' 
επιστροφής επειδή δεν έχουν ταξιδέψει στο 
πρώτο σκέλος της μετάβασης.

(7) Προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο 
προστασίας, οι επιβάτες δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζουν άρνηση επιβίβασης σε 
ταξίδι επιστροφής με εισιτήριο μετ' 
επιστροφής επειδή δεν έχουν ταξιδέψει στο 
πρώτο σκέλος της μετάβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανόνας στοχεύει στη ρητή απαγόρευση της εν λόγω πρακτικής.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Σήμερα, επιβάλλονται στους επιβάτες 
κυρώσεις υπό την μορφή διοικητικών 
τελών για τη γραφή του ονόματός τους. Οι 
εύλογες διορθώσεις των σφαλμάτων στις 
κρατήσεις θα πρέπει να γίνονται δωρεάν 
εφόσον δεν συνεπάγονται αλλαγές στην 
ώρα, την ημερομηνία, τη διαδρομή ή τον 
επιβάτη.

(8) Σήμερα, επιβάλλονται στους επιβάτες 
κυρώσεις υπό την μορφή διοικητικών 
τελών για τη γραφή του ονόματός τους. Οι 
διορθώσεις των σφαλμάτων στις κρατήσεις 
θα πρέπει να γίνονται δωρεάν εφόσον δεν 
συνεπάγονται αλλαγές στην ώρα, την 
ημερομηνία, τη διαδρομή ή τον επιβάτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια «εύλογες» διορθώσεις επιδέχεται πολλών ερμηνειών.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι σε 
περιπτώσεις ματαιώσεων η επιλογή μεταξύ 
της επιστροφής χρημάτων, της συνέχειας 
του ταξιδίου με μεταφορά με άλλη πτήση, 
ή του ταξιδιού σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία, αποτελεί απόφαση του 
επιβάτη και όχι του αερομεταφορέα.

(9) Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι σε 
περιπτώσεις ματαιώσεων η επιλογή μεταξύ 
της επιστροφής χρημάτων, της συνέχειας 
του ταξιδίου με μεταφορά με άλλη πτήση, 
ή του ταξιδιού αργότερα εντός της ίδιας 
ημέρας ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 
αποτελεί απόφαση του επιβάτη και όχι του 
αερομεταφορέα.

Or. en
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9a) Η οικονομική προστασία των 
επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης της 
αεροπορικής εταιρείας αποτελεί βασικό 
στοιχείο ενός αποτελεσματικού 
καθεστώτος δικαιωμάτων των επιβατών. 
Προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία 
των επιβατών αεροπορικών μεταφορών 
σε περίπτωση ματαίωσης πτήσεων λόγω 
αφερεγγυότητας ενός αερομεταφορέα ή 
αναστολής των πτητικών 
δραστηριοτήτων ενός αερομεταφορέα 
λόγω ανάκλησης της άδειας λειτουργίας 
του, οι αερομεταφορείς θα πρέπει να 
υποχρεούνται να παρέχουν επαρκείς 
εγγυήσεις που να εξασφαλίζουν την 
επιστροφή των χρημάτων και τον 
επαναπατρισμό των επιβατών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για επαρκείς εγγυήσεις αφήνει περιθώρια για τη λήψη πολλών μέτρων από τους 
αερομεταφορείς για την προστασία των επιβατών σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Μεταξύ των 
επιλογών θα μπορούσε να συμπεριληφθεί η δημιουργία ταμείων ή η ασφάλιση. 

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Οι αερολιμένες και οι χρήστες των 
αερολιμένων όπως οι αερομεταφορείς και
οι εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης θα 
πρέπει να συνεργάζονται για να 
ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις που έχουν 
στους επιβάτες οι πολλαπλές διακοπές των 
πτήσεων, εξασφαλίζοντας την παροχή 

(10) Ο φορέας διαχείρισης αερολιμένα και 
οι χρήστες των αερολιμένων όπως οι 
αερομεταφορείς, οι εταιρείες επίγειας 
εξυπηρέτησης και οι πάροχοι υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας θα πρέπει να συνεργάζονται 
για να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις που 
έχουν στους επιβάτες οι πολλαπλές 
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φροντίδας και τη μεταφορά με άλλες 
πτήσεις. Προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να 
καταρτίσουν σχέδια απρόβλεπτων 
καταστάσεων για τέτοια συμβάντα και να 
συνεργάζονται για την κατάρτιση των εν 
λόγω σχεδίων.

διακοπές των πτήσεων, εξασφαλίζοντας 
την παροχή φροντίδας και τη μεταφορά με 
άλλες πτήσεις. Προς το σκοπό αυτό θα 
πρέπει να καταρτίσουν σχέδια 
απρόβλεπτων καταστάσεων για τέτοια 
συμβάντα και να συνεργάζονται με τις 
εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές
για την κατάρτιση των εν λόγω σχεδίων. 
Τα υφιστάμενα σχέδια απρόβλεπτων 
καταστάσεων θα πρέπει, εάν είναι 
απαραίτητο, να προσαρμοστούν 
αναλόγως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα σχέδια απρόβλεπτων καταστάσεων που έχουν ήδη καταρτιστεί για πολλούς αερολιμένες θα 
πρέπει, εάν είναι απαραίτητο, να προσαρμοστούν. Η συμμετοχή των εθνικών, περιφερειακών ή 
τοπικών αρχών στην κατάρτιση των εν λόγω σχεδίων είναι απαραίτητη, ιδίως για τις 
περιπτώσεις μαζικών διακοπών των πτήσεων.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Οι αερομεταφορείς θα πρέπει να 
θεσπίσουν διαδικασίες και συντονισμένη 
δράση προκειμένου να παρέχουν επαρκή 
πληροφόρηση στους καθηλωμένους 
επιβάτες. Στις εν λόγω διαδικασίες θα 
πρέπει να υποδεικνύεται με σαφήνεια ο 
υπεύθυνος, σε κάθε αερολιμένα, για την 
παροχή φροντίδας και βοήθειας, για την 
μεταφορά των επιβατών με άλλες πτήσεις 
ή την επιστροφή χρημάτων και να 
καθορίζονται οι διαδικασίες και οι 
προϋποθέσεις για την παροχή των εν 
λόγω υπηρεσιών.

Or. en
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 θα 
πρέπει να συμπεριλάβει ρητά το δικαίωμα 
αποζημίωσης για επιβάτες που 
αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις, 
σύμφωνα με την απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-402/07 και 
C-432/07 (Sturgeon). Ταυτόχρονα, τα όρια 
άνω των οποίων οι καθυστερήσεις 
γεννούν δικαίωμα αποζημίωσης θα 
πρέπει να αυξηθούν για να ληφθούν 
υπόψη οι οικονομικές επιπτώσεις στον 
κλάδο και να αποφευχθεί εξαιτίας αυτού 
η τυχόν αύξηση της συχνότητας των 
ματαιώσεων. Για να εξασφαλιστεί ότι οι 
πολίτες που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ 
αντιμετωπίζουν ομοιογενείς όρους 
αποζημίωσης, το όριο θα πρέπει να είναι 
το ίδιο για όλα τα ταξίδια εντός της ΕΕ, 
αλλά και θα πρέπει να εξαρτάται από την 
απόσταση του ταξιδίου προς και από τρίτες 
χώρες για να ληφθούν υπόψη οι 
επιχειρησιακές δυσκολίες των 
αερομεταφορέων κατά την αντιμετώπιση 
καθυστερήσεων σε απομακρυσμένους 
αερολιμένες.

(11) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 θα 
πρέπει να συμπεριλάβει ρητά το δικαίωμα 
αποζημίωσης για επιβάτες που 
αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις, 
σύμφωνα με την απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-402/07 και 
C-432/07 Sturgeon. Για να εξασφαλιστεί 
ότι οι πολίτες που ταξιδεύουν εντός της ΕΕ 
αντιμετωπίζουν ομοιογενείς όρους 
αποζημίωσης, το όριο θα πρέπει να είναι 
το ίδιο για όλα τα ταξίδια εντός της ΕΕ, 
αλλά και θα πρέπει να εξαρτάται από την 
απόσταση του ταξιδίου προς και από τρίτες 
χώρες για να ληφθούν υπόψη οι 
επιχειρησιακές δυσκολίες των 
αερομεταφορέων κατά την αντιμετώπιση 
καθυστερήσεων σε απομακρυσμένους 
αερολιμένες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία λαμβάνει υπόψη της τη θέση του εισηγητή όσον αφορά τα όρια άνω των 
οποίων οι καθυστερήσεις θα πρέπει να γεννούν δικαίωμα αποζημίωσης. Ο εισηγητής εκφράζει 
την άποψη ότι τα εν λόγω όρια θα πρέπει να καθοριστούν βάσει της απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου στην υπόθεση Sturgeon, η οποία αναγνωρίζει στους επιβάτες, σε περίπτωση 
μεγάλων καθυστερήσεων, δηλαδή για καθυστερήσεις που υπερβαίνουν τις τρεις ώρες, τα ίδια 
δικαιώματα με αυτά των επιβατών των οποίων οι πτήσεις έχουν ματαιωθεί.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Όσον αφορά το ύψος της 
αποζημίωσης, θα πρέπει να είναι το ίδιο 
για όλες τις πτήσεις στο εσωτερικό της 
Ένωσης, ανεξάρτητα από την απόσταση 
που καλύπτουν. Για πτήσεις από τρίτες 
χώρες, το ύψος της αποζημίωσης θα 
πρέπει να εξαρτάται από την απόσταση 
που καλύπτει η πτήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής εκφράζει την άποψη ότι το ύψος της αποζημίωσης θα πρέπει να είναι το ίδιο για 
όλα τα ταξίδια στο εσωτερικό της ΕΕ, ενώ για τα ταξίδια προς και από τρίτες χώρες θα πρέπει 
να εξαρτάται από την απόσταση του ταξιδίου, καθώς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
επιχειρησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αερομεταφορείς σε σχέση με τις 
καθυστερήσεις σε απομακρυσμένους αερολιμένες.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Για να εξασφαλιστεί ασφάλεια 
δικαίου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
261/2004 θα πρέπει να επιβεβαιώνει ρητά 
ότι οι επιπτώσεις στους επιβάτες από τον 
αναπρογραμματισμό των πτήσεων είναι 
παρόμοιες με τις μεγάλες καθυστερήσεις 
και θα πρέπει συνεπώς να γεννούν 
παρόμοια δικαιώματα.

(12) Για να εξασφαλιστεί ασφάλεια 
δικαίου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
261/2004 θα πρέπει να επιβεβαιώνει ρητά 
ότι οι επιπτώσεις στους επιβάτες από τον 
αναπρογραμματισμό των πτήσεων είναι 
παρόμοιες με τις μεγάλες καθυστερήσεις ή 
την άρνηση επιβιβάσεως και θα πρέπει 
συνεπώς να γεννούν παρόμοια δικαιώματα.

Or. en
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι επιβάτες που χάνουν την πτήση 
ανταπόκρισης θα πρέπει να δέχονται 
κατάλληλη φροντίδα ενώ περιμένουν την 
μεταφορά με άλλη πτήση. Σύμφωνα με την 
αρχή της ισότιμης μεταχείρισης οι εν λόγω 
επιβάτες θα πρέπει να μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση αποζημίωσης σε 
παρόμοια βάση με τους επιβάτες των 
οποίων οι πτήσεις έχουν καθυστερήσει ή 
ματαιωθεί αναλόγως της καθυστέρησης 
που αντιμετώπισαν για να φτάσουν στον 
τελικό προορισμό του ταξιδιού τους.

(13) Οι επιβάτες που χάνουν την πτήση 
ανταπόκρισης λόγω αναπρογραμματισμού 
ή καθυστέρησης της πτήσης θα πρέπει να 
δέχονται κατάλληλη φροντίδα ενώ 
περιμένουν την μεταφορά με άλλη πτήση. 
Σύμφωνα με την αρχή της ισότιμης 
μεταχείρισης οι εν λόγω επιβάτες θα
πρέπει να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 
αποζημίωσης σε παρόμοια βάση με τους 
επιβάτες των οποίων οι πτήσεις έχουν 
καθυστερήσει ή ματαιωθεί αναλόγως της 
καθυστέρησης που αντιμετώπισαν για να 
φτάσουν στον τελικό προορισμό του 
ταξιδιού τους.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Καταρχήν, ο αερομεταφορέας, ο 
οποίος ευθύνεται για τον 
αναπρογραμματισμό ή την καθυστέρηση, 
θα πρέπει να έχει την υποχρέωση να 
προσφέρει βοήθεια και μεταφορά με άλλη 
πτήση. Ωστόσο, προκειμένου να μειωθεί 
η οικονομική επιβάρυνση για τον 
συγκεκριμένο αερομεταφορέα, η 
αποζημίωση που θα πρέπει να 
καταβάλλεται στον επιβάτη, θα πρέπει να 
εξαρτάται από την καθυστέρηση της 
προηγούμενης πτήσης ανταπόκρισης στο 
σημείο ανταπόκρισης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο εισηγητής εκφράζει την άποψη ότι λόγω του μεγάλου αριθμού των αερομεταφορέων που 
εκτελούν περιφερειακές μικρές πτήσεις εντός της ΕΕ, η οικονομική επιβάρυνση από την 
καταβολή των αποζημιώσεων θα πρέπει να μειωθεί για τους εν λόγω αερομεταφορείς. Έχοντας 
αυτό υπόψη προστίθεται, για λόγους αναλογικότητας, μια διπλή προϋπόθεση που θα 
εφαρμόζεται όταν ο προηγούμενος αερομεταφορέας ευθύνεται για μικρή μόνο καθυστέρηση που 
είχε ως τελικό αποτέλεσμα να χάσει επιβάτης την πτήση ανταπόκρισης και να αντιμετωπίσει 
πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση έως ότου φτάσει στον τελικό προορισμό του. 

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Σήμερα, οι αερομεταφορείς έχουν 
απεριόριστη ευθύνη για την παροχή 
καταλύματος στους επιβάτες τους σε 
περίπτωση έκτακτων περιστάσεων μακράς 
διαρκείας. Αυτή η αβεβαιότητα που 
συνδέεται με την έλλειψη προβλέψιμου 
χρονικού ορίου ενδέχεται να θέσει σε 
κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα του 
μεταφορέα. Συνεπώς, ο αερομεταφορέας 
θα πρέπει να μπορεί να περιορίσει την 
παροχή φροντίδας μετά την παρέλευση 
ορισμένου χρόνου. Επιπλέον, ο 
προγραμματισμός για απρόβλεπτες 
καταστάσεις και η ταχεία μεταφορά με 
άλλη πτήση θα πρέπει να ελαχιστοποιούν 
τον κίνδυνο να μένουν οι επιβάτες 
καθηλωμένοι για μεγάλες χρονικές 
περιόδους.

(16) Σήμερα, οι αερομεταφορείς έχουν 
απεριόριστη ευθύνη για την παροχή 
καταλύματος στους επιβάτες τους σε 
περίπτωση έκτακτων περιστάσεων μακράς 
διαρκείας. Ωστόσο, ο αερομεταφορέας θα 
πρέπει να μπορεί να περιορίσει την παροχή 
φροντίδας στην κάλυψη του κόστους 
παροχής καταλύματος και, σε 
περιπτώσεις όπου οι επιβάτες 
διευθετήσουν οι ίδιοι τη διαμονή τους, 
στην κάλυψη του κόστους και την 
παροχή φροντίδας μετά την παρέλευση 
ορισμένου χρόνου. Επιπλέον, ο 
προγραμματισμός για απρόβλεπτες 
καταστάσεις και η ταχεία μεταφορά με 
άλλη πτήση θα πρέπει να ελαχιστοποιούν 
τον κίνδυνο να μένουν οι επιβάτες 
καθηλωμένοι για μεγάλες χρονικές 
περιόδους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση μαζικών διακοπών των πτήσεων, θα πρέπει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (αρχές, 
αερολιμένες, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία και επιβάτες) να αποδέχονται την κοινή ευθύνη 
για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Η υποχρέωση της αεροπορικής εταιρείας για την παροχή 
φροντίδας μπορεί να περιορίζεται στην κάλυψη του κόστους παροχής καταλύματος ανά 
διανυκτέρευση και ανά επιβάτη. Η αεροπορική εταιρεία μπορεί να απαλλάσσεται αυτής της 
υποχρέωσης για τους επιβάτες που διευθετούν οι ίδιοι τη διαμονή τους. Σε αυτή την περίπτωση, 
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η αεροπορική εταιρεία μπορεί να περιορίζεται στην κάλυψη του κόστους παροχής καταλύματος 
και φροντίδας μετά την παρέλευση ορισμένου χρόνου.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι επιβάτες θα πρέπει αφενός να 
ενημερώνονται σωστά σχετικά με τα 
δικαιώματά τους σε περίπτωση διακοπής 
της πτήσης, αλλά θα πρέπει επίσης να 
ενημερώνονται επαρκώς σχετικά με τα 
αίτια της ίδιας της διακοπής, αμέσως μόλις 
οι πληροφορίες καταστούν διαθέσιμες. Η 
εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει επίσης να 
παρέχεται και στον τόπο όπου ο επιβάτης 
αγόρασε το εισιτήριο μέσω μεσάζοντος 
εγκατεστημένου στην Ένωση.

(20) Οι επιβάτες θα πρέπει αφενός να 
ενημερώνονται σωστά σχετικά με τα 
δικαιώματά τους σε περίπτωση διακοπής 
της πτήσης, αλλά θα πρέπει επίσης να 
ενημερώνονται επαρκώς σχετικά με τα 
αίτια της ίδιας της διακοπής, αμέσως μόλις 
οι πληροφορίες καταστούν διαθέσιμες. Η 
εν λόγω ενημέρωση θα πρέπει επίσης να 
παρέχεται από τον αερομεταφορέα και 
στον τόπο όπου ο επιβάτης αγόρασε το 
εισιτήριο μέσω μεσάζοντος 
εγκατεστημένου στην Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αερομεταφορέας είναι η μόνη αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης σχετικά με τα αίτια διακοπής των 
πτήσεων.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Στην υπόθεση C-139/11 (Moré κατά
KLM), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αποσαφήνισε ότι οι προθεσμίες 
για την αξίωση καταβολής αποζημιώσεως 
καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες 
κάθε κράτους μέλους.

(23) Στην υπόθεση C-139/11 Moré κατά
KLM, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αποσαφήνισε ότι οι προθεσμίες 
για την αξίωση καταβολής αποζημιώσεως 
καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες 
κάθε κράτους μέλους. Οι προθεσμίες για 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών 
καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 
2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
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εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)1.
_________________________
1 EE L 165 της 18.6.2013, σ. 65.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να εξασφαλιστεί ότι η ζημία ή η 
απώλεια εξοπλισμού κινητικότητας 
αποζημιώνεται πλήρως, οι αερομεταφορείς 
θα πρέπει να παρέχουν δωρεάν στα άτομα 
μειωμένης κινητικότητας την ευκαιρία 
υποβολής ειδικής δήλωσης ενδιαφέροντος, 
η οποία, σύμφωνα με τη σύμβαση του 
Μόντρεαλ, θα τους επιτρέπει να ζητήσουν 
πλήρη αποζημίωση σε περίπτωση 
απώλειας ή ζημίας.

(27) Για να εξασφαλιστεί ότι η ζημία ή η 
απώλεια εξοπλισμού κινητικότητας 
αποζημιώνεται πλήρως, οι αερομεταφορείς 
θα πρέπει να παρέχουν δωρεάν στα άτομα
με αναπηρία ή στα άτομα μειωμένης 
κινητικότητας την ευκαιρία υποβολής 
ειδικής δήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία, 
σύμφωνα με τη σύμβαση του Μόντρεαλ, 
θα τους επιτρέπει να ζητήσουν πλήρη 
αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ή 
ζημίας.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Ορισμένες φορές δημιουργείται 
σύγχυση στους επιβάτες όσον αφορά τις 
διαστάσεις, το βάρος ή τον αριθμό των 
αποσκευών που επιτρέπεται να 
μεταφέρουν. Για να εξασφαλιστεί πλήρης 
ενημέρωση των επιβατών σχετικά με τα 

(28) Ορισμένες φορές δημιουργείται 
σύγχυση στους επιβάτες όσον αφορά τις 
διαστάσεις, το βάρος ή τον αριθμό των 
αποσκευών που επιτρέπεται να 
μεταφέρουν. Για να εξασφαλιστεί πλήρης 
ενημέρωση των επιβατών σχετικά με τα 
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επιτρεπόμενα όρια αποσκευών που 
περιλαμβάνει το εισιτήριό τους, τόσο για 
τις χειραποσκευές όσο και για τις 
παραδιδόμενες αποσκευές, οι 
αερομεταφορείς θα πρέπει να αναφέρουν 
σαφώς τα εν λόγω επιτρεπόμενα όρια κατά
την κράτηση και στον αερολιμένα.

επιτρεπόμενα όρια αποσκευών που 
περιλαμβάνει το εισιτήριό τους, τόσο για 
τις χειραποσκευές όσο και για τις 
παραδιδόμενες αποσκευές, οι 
αερομεταφορείς θα πρέπει να αναφέρουν 
σαφώς τα εν λόγω επιτρεπόμενα όρια πριν 
από την κράτηση, σε όλους τους διαύλους 
διανομής, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών συστημάτων κρατήσεων, 
και κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων στον 
αερολιμένα. Ανάλογη ενημέρωση πρέπει 
να παρέχουν στους επιβάτες και οι 
διοργανωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας, οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι επίσης διαθέσιμες μέσω όλων των 
διαύλων διανομής, ιδίως των ηλεκτρονικών συστημάτων κρατήσεων, μέσω των οποίων γίνεται 
κράτηση της συντριπτικής πλειονότητας των αεροπορικών εισιτηρίων. Περίπου το 70% των 
αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη πωλούνται μέσω μεσαζόντων.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Με δεδομένες τις σύντομες 
προθεσμίες για την υποβολή καταγγελιών 
για απώλεια, ζημία ή καθυστέρηση άφιξης 
αποσκευών, οι αερομεταφορείς θα πρέπει 
να παρέχουν στους επιβάτες τη 
δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελία 
παρέχοντας έντυπο καταγγελίας στον 
αερολιμένα. Το εν λόγω έντυπο μπορεί 
επίσης να έχει τη μορφή κοινής Δήλωσης 
Μη Παράδοσης Αποσκευής (Property 
Irregularity Report ή PIR).

(31) Με δεδομένες τις σύντομες 
προθεσμίες για την υποβολή καταγγελιών 
για απώλεια, ζημία ή καθυστέρηση άφιξης 
αποσκευών, θα πρέπει να συσταθεί σε 
όλους τους αερολιμένες μια ειδική 
υπηρεσία αναζήτησης αποσκευών, όπου 
οι επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν καταγγελία κατά την άφιξή 
τους. Για το σκοπό αυτό, οι 
αερομεταφορείς θα πρέπει να παρέχουν 
έντυπο καταγγελίας στους επιβάτες. Το εν 
λόγω έντυπο μπορεί επίσης να έχει τη 
μορφή κοινής Δήλωσης Μη Παράδοσης 
Αποσκευής (Property Irregularity Report ή 
PIR). Στο παράρτημα 2α του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να καθοριστεί 
κοινό για όλη την Ένωση τυποποιημένο 
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έντυπο αίτησης αποζημίωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για πρακτικούς λόγους, θα πρέπει να συσταθεί μια ειδική υπηρεσία αναζήτησης αποσκευών σε 
όλους τους αερολιμένες προκειμένου να επιταχυνθεί και να διευκολυνθεί η σχετική διαδικασία. 
Μαζί με τον αναθεωρημένο κανονισμό θα πρέπει να παρέχεται ένα κοινό για όλη την ΕΕ 
τυποποιημένο έντυπο αίτησης αποζημίωσης.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -1 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«γ α) απώλειας πτήσης ανταπόκρισης.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπό το πρίσμα του νέου άρθρου 6α για την «απώλεια πτήσης ανταπόκρισης», το θέμα του 
κανονισμού που ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 πρέπει να τροποποιηθεί αντίστοιχα.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«ζ) "κράτηση": η κατοχή από τον 
επιβάτη εισιτηρίου, ή άλλου στοιχείου, 
το οποίο αποδεικνύει ότι η κράτηση έχει 
γίνει δεκτή και καταγραφεί από τον 
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αερομεταφορέα ή τον διοργανωτή».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνάδει με τον νέο ορισμό του άρθρου 2 στοιχείο δ).

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«άτομο με μειωμένη κινητικότητας: άτομο 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 στοιχείο α) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2006, 
σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη 
κινητικότητα όταν ταξιδεύουν 
αεροπορικώς.»

«άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη 
κινητικότητα: άτομο κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1107/2006, σχετικά με τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων 
με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν 
αεροπορικώς.»

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Το στοιχείο ι) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«ι) "άρνηση επιβίβασης", η άρνηση να 
μεταφερθούν σε μια πτήση επιβάτες, 
μολονότι εμφανίσθηκαν προς επιβίβαση 
υπό τους όρους του άρθρου 3 παράγραφος 
2, εκτός εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι να 
μην τους επιτραπεί η επιβίβαση, όπως 
λόγοι υγείας, ασφάλειας της πτήσης ή 
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αεροπορικής ασφάλειας, ή έλλειψης 
επαρκών ταξιδιωτικών εγγράφων. Πτήση, 
η οποία αναχώρησε πριν από την 
προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, με 
αποτέλεσμα να χάσει επιβάτης την 
πτήση, θεωρείται πτήση για την οποία ο 
επιβάτης αντιμετώπισε άρνηση 
επιβιβάσεως.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο υφιστάμενος ορισμός της έννοιας «άρνηση επιβιβάσεως» πρέπει να τροποποιηθεί 
προκειμένου να περιλαμβάνει τις περιπτώσεις στις οποίες επιβάτης χάνει την πτήση λόγω 
μεταφοράς της ώρας αναχώρησης σε προγενέστερη ώρα.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 2 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) "πτήση ανταπόκρισης": πτήση η οποία 
βάσει ενιαίας σύμβασης μεταφοράς έχει 
σκοπό να επιτρέψει στον επιβάτη να 
φτάσει σε σημείο ανταπόκρισης 
προκειμένου να αναχωρήσει με άλλη 
πτήση, ή, ανάλογα με την περίπτωση, η 
συγκεκριμένη άλλη πτήση που αναχωρεί 
από το σημείο ανταπόκρισης·

ιε) "πτήση ανταπόκρισης": πτήση η οποία 
βάσει ενιαίας σύμβασης μεταφοράς και 
ενιαίας κράτησης έχει σκοπό να επιτρέψει 
στον επιβάτη να φτάσει σε σημείο 
ανταπόκρισης προκειμένου να αναχωρήσει 
με άλλη πτήση, ή, στο πλαίσιο του άρθρου 
6α, η συγκεκριμένη άλλη πτήση που 
αναχωρεί από το σημείο ανταπόκρισης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια «ενιαία κράτηση» προστίθεται για λόγους διευκρίνισης για την αποφυγή προβλημάτων 
σε περιπτώσεις όπου σε μία ενιαία συναλλαγή αγοράζονται διαφορετικά εισιτήρια. Η προσθήκη 
του άρθρου 6α αναφέρεται στις διατάξεις που αφορούν τις πτήσεις ανταπόκρισης.
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 2 – στοιχείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιθ) "τιμή εισιτηρίου": το πλήρες αντίτιμο 
που καταβάλλεται για εισιτήριο που 
περιλαμβάνει τον αεροπορικό ναύλο, και 
όλους τους επιβαλλόμενους φόρους, 
επιβαρύνσεις, προσαυξήσεις και τέλη που 
καταβάλλονται για όλες τις προαιρετικές 
και μη προαιρετικές υπηρεσίες που 
περιλαμβάνονται στο εισιτήριο·

ιθ) "τιμή εισιτηρίου": το πλήρες αντίτιμο 
που καταβάλλεται για εισιτήριο που 
περιλαμβάνει τον αεροπορικό ναύλο, και 
όλους τους επιβαλλόμενους φόρους, 
επιβαρύνσεις, προσαυξήσεις και τέλη που 
καταβάλλονται για όλες τις προαιρετικές 
και μη προαιρετικές υπηρεσίες που 
περιλαμβάνονται στο εισιτήριο·

Στην τιμή του εισιτηρίου 
περιλαμβάνονται πάντα οι δαπάνες για 
τον έλεγχο του εισιτηρίου, για την παροχή 
του εισιτηρίου και την έκδοση της 
κάρτας επιβίβασης, για τη μεταφορά του 
επιτρεπόμενου αριθμού αποσκευών και 
ειδών βασικής ανάγκης, καθώς και όλες 
οι δαπάνες που συνδέονται με τις 
πληρωμές, όπως οι χρεώσεις πιστωτικής 
κάρτας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας και συγκρισιμότητας, πρέπει να καθοριστεί βασική δέσμη υπηρεσιών που 
πρέπει να περιλαμβάνεται στην τιμή του εισιτηρίου.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 2 – στοιχείο κ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κ) "τιμή πτήσης": η αξία που προκύπτει 
από τον πολλαπλασιασμό της τιμής του 
εισιτηρίου επί τον λόγο της απόστασης της 

κ) "τιμή πτήσης": η αξία που προκύπτει 
από τον πολλαπλασιασμό της τιμής του 
εισιτηρίου επί τον λόγο της απόστασης της 
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πτήσης προς την συνολική απόσταση του 
ταξιδίου (ή των ταξιδίων) που καλύπτει το 
εισιτήριο·

πτήσης προς την συνολική απόσταση του 
ταξιδίου (ή των ταξιδίων) που καλύπτει το 
εισιτήριο· όταν η τιμή του εισιτηρίου δεν 
είναι γνωστή, το ύψος τυχόν επιστροφής 
αντιτίμου ορίζεται στο επιπλέον κόστος 
της πρώτης θέσης για τη συγκεκριμένη 
πτήση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια «τιμή πτήσης», όπως προτείνεται από την Επιτροπή, δεν καλύπτει την περίπτωση που 
η πτήση αποτελεί μέρος οργανωμένου ταξιδίου, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή η «τιμή 
πτήσης» δεν αναγράφεται στο εισιτήριο. Η προτεινόμενη τροπολογία αποσκοπεί στην διόρθωση 
αυτού του προβλήματος. Το τμήμα που προστέθηκε στον ορισμό καθορίζει το ύψος της 
επιστροφής στην αξία της πρώτης θέσης στη συγκεκριμένη πτήση. Ο ορισμός αυτός θα πρέπει 
να εφαρμόζεται στο πλαίσιο μερικής επιστροφής μετά από υποβάθμιση θέσης.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 2 – στοιχείο κγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κγ) "καθυστέρηση διαδρόμου": κατά την 
αναχώρηση, ο χρόνος κατά τον οποίο το 
αεροσκάφος παραμένει στο έδαφος από 
την έναρξη της επιβίβασης των επιβατών 
μέχρι την ώρα απογείωσης του 
αεροσκάφους, ή, κατά την άφιξη, ο χρόνος 
από την προσγείωση του αεροσκάφους και 
την ώρα έναρξης της αποβίβασης των 
επιβατών·

κγ) "καθυστέρηση διαδρόμου": κατά την 
αναχώρηση, ο χρόνος κατά τον οποίο το 
αεροσκάφος παραμένει στο έδαφος από 
την ολοκλήρωση της επιβίβασης των 
επιβατών μέχρι την ώρα απογείωσης του 
αεροσκάφους, ή, κατά την άφιξη, ο χρόνος 
από την προσγείωση του αεροσκάφους και 
την ώρα έναρξης της αποβίβασης των 
επιβατών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθυστέρηση διαδρόμου δεν πρέπει να συνυπολογίζεται στον χρόνο επιβίβασης, καθώς ο 
χρόνος επιβίβασης εξαρτάται από το μέγεθος του αεροσκάφους. Η καθυστέρηση θα πρέπει να 
εκτιμάται σε απόλυτους όρους και όχι σε σχέση με το εκάστοτε αεροσκάφος.
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχουν επιβεβαιωμένη κράτηση στη 
συγκεκριμένη πτήση και, εκτός από την 
περίπτωση ματαιώσεως που προβλέπεται 
στο άρθρο 5, και την περίπτωση 
αναπρογραμματισμού που προβλέπεται 
στο άρθρο 6, παρουσιάζονται για 
επιβίβαση,

α) έχουν επιβεβαιωμένη κράτηση στη 
συγκεκριμένη πτήση και, εκτός από την 
περίπτωση ματαιώσεως που προβλέπεται 
στο άρθρο 5, και την περίπτωση 
αναπρογραμματισμού που προβλέπεται 
στο άρθρο 6 ή την περίπτωση πτήσης 
ανταπόκρισης που προβλέπεται στο 
άρθρο 6α, παρουσιάζονται για επιβίβαση,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία τροποποιεί το κείμενο σύμφωνα με το νέο άρθρο 6α για την «απώλεια πτήσης 
ανταπόκρισης».

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από τα 
ακόλουθα:
«3. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται για τα δωρεάν ταξίδια ή τα 
ταξίδια με μειωμένο ναύλο που δεν 
διατίθεται άμεσα ή έμμεσα στο κοινό. 
Ωστόσο, εφαρμόζεται στους επιβάτες 
που ταξιδεύουν με εισιτήρια που 
εκδίδονται βάσει προγράμματος 
τακτικών επιβατών ή άλλων εμπορικών 
προγραμμάτων ενός αερομεταφορέα ή 
διοργανωτή.»
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνάδει με τον νέο ορισμό στο άρθρο 2 στοιχείο δ).

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 
παράγραφος 6, ο παρών κανονισμός 
εφαρμόζεται μόνο σε επιβάτες που 
μεταφέρονται με μηχανοκίνητο 
αεροσκάφος με σταθερές πτέρυγες. 
Ωστόσο, στις περιπτώσεις που μέρος του 
ταξιδίου διεξάγεται, σύμφωνα με σύμβαση 
μεταφοράς, με άλλο τρόπο μεταφοράς ή με 
ελικόπτερο, ο παρών κανονισμός
εφαρμόζεται για ολόκληρο το ταξίδι και το 
μέρος του ταξιδίου που διεξάγεται με άλλο 
τρόπο μεταφοράς θεωρείται ως πτήση 
ανταπόκρισης για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού.»

«4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 
παράγραφος 6, ο παρών κανονισμός 
εφαρμόζεται μόνο σε επιβάτες που 
μεταφέρονται με μηχανοκίνητο 
αεροσκάφος με σταθερές πτέρυγες. 
Ωστόσο, στις περιπτώσεις που μέρος του 
ταξιδίου διεξάγεται, σύμφωνα με σύμβαση 
μεταφοράς, με άλλο τρόπο μεταφοράς ή με 
ελικόπτερο, το άρθρο 6α εφαρμόζεται για 
ολόκληρο το ταξίδι και το μέρος του 
ταξιδίου που διεξάγεται με άλλο τρόπο 
μεταφοράς θεωρείται ως πτήση 
ανταπόκρισης για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού.»

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«6. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
επίσης σε επιβάτες που μεταφέρονται 
βάσει συμβάσεων για οργανωμένα ταξίδια 
αλλά δεν θίγει τα δικαιώματα των 
επιβατών βάσει της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ 

«6. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
επίσης σε επιβάτες αεροπορικών 
μεταφορών που μεταφέρονται βάσει 
συμβάσεων για οργανωμένα ταξίδια αλλά 
δεν θίγει τα δικαιώματα των επιβατών 
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του Συμβουλίου. Ο επιβάτης δικαιούται να 
υποβάλει αίτηση αποζημίωσης βάσει του 
παρόντος κανονισμού και βάσει της 
οδηγίας 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
αλλά δεν δικαιούται για τα ίδια γεγονότα 
να σωρεύσει δικαιώματα βάσει αμφότερων 
των νομικών πράξεων εάν τα δικαιώματα 
διασφαλίζουν ταυτόσημο συμφέρον ή 
έχουν ταυτόσημους στόχους. Ο παρών 
κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστέρησης 
οργανωμένου ταξιδιού για λόγους άλλους 
από τη ματαίωση ή την καθυστέρηση της 
πτήσης.»

βάσει της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου. Ο επιβάτης δικαιούται να 
υποβάλει αίτηση αποζημίωσης στον 
αερομεταφορέα βάσει του παρόντος 
κανονισμού και στον διοργανωτή βάσει 
της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
αλλά δεν δικαιούται για τα ίδια γεγονότα 
να σωρεύσει δικαιώματα βάσει αμφότερων 
των νομικών πράξεων εάν τα δικαιώματα 
διασφαλίζουν ταυτόσημο συμφέρον ή 
έχουν ταυτόσημους στόχους. Ο παρών 
κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις ματαίωσης ή καθυστέρησης 
οργανωμένου ταξιδιού για λόγους άλλους 
από τη ματαίωση ή την καθυστέρηση της 
πτήσης.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προστέθηκε για λόγους διευκρίνισης. Ο κανονισμός 261/2004 και η 
οδηγία 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα ταξίδια αποτελούν δύο ξεχωριστές νομικές πράξεις. 
Πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι επιβάτες δεν μπορούν να απολαμβάνουν σωρευτικά 
δικαιώματα βάσει αμφότερων των νομικών πράξεων.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

διαγράφεται

«3. Σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης 
επιβατών παρά τη θέλησή τους, ο 
πραγματικός αερομεταφορέας τους 
αποζημιώνει αμέσως σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 7 και τους παρέχει 
βοήθεια σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 8. Εάν ο επιβάτης επιλέξει αλλαγή 
δρομολογίου με την νωρίτερη δυνατή 
πτήση δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 
1 στοιχείο β) και εάν η ώρα αναχώρησης 
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είναι τουλάχιστον δύο ώρες μετά την 
αρχική ώρα αναχώρησης, ο πραγματικός 
αερομεταφορέας παρέχει βοήθεια στον 
επιβάτη σύμφωνα με το άρθρο 9.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ισχύων κανονισμός προβλέπει την εφαρμογή του άρθρου 9 χωρίς καθυστέρηση. Αυτό θα 
πρέπει να παραμείνει ως έχει. Οι επιβάτες στους οποίους δεν επιτρέπεται η επιβίβαση για 
λόγους που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα, δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να 
αναμένουν δύο ώρες για τα αναψυκτικά που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) μέχρι την ώρα αναχώρησής τους.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«4. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται 
σε εισιτήρια επιστροφής εφόσον ο 
επιβάτης αντιμετωπίσει άρνηση 
επιβίβασης στο ταξίδι επιστροφής με την 
δικαιολογία ότι δεν πραγματοποίησε το 
ταξίδι μετάβασης και δεν κατέβαλε
πρόσθετο τέλος για τον σκοπό αυτό.

«4. Οι επιβάτες δεν επιτρέπεται να 
αντιμετωπίζουν άρνηση επιβίβασης στο 
ταξίδι επιστροφής με την δικαιολογία ότι 
δεν πραγματοποίησαν το ταξίδι 
μετάβασης που αναγράφεται στο
εισιτήριο επιστροφής και δεν κατέβαλαν
πρόσθετο τέλος για τον σκοπό αυτό. Εάν 
υπάρξει άρνηση επιβίβασης επιβατών 
παρά τη θέλησή τους με τις ανωτέρω 
δικαιολογίες, εφαρμόζονται οι 
παράγραφοι 1 και 2. Επιπλέον, ο 
πραγματικός αερομεταφορέας 
αποζημιώνει άμεσα τους συγκεκριμένους 
επιβάτες σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 και τους προσφέρει βοήθεια 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 
και 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πρακτικές των αερομεταφορέων είναι αντίθετες προς τα συμφέροντα των καταναλωτών και 
θα πρέπει να αποτραπούν στο μέλλον μέσω μιας σαφούς νομικής βάσης. Όσον αφορά την 
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εφαρμογή του άρθρου 9, γίνεται παραπομπή στην προηγούμενη τροπολογία.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν ο επιβάτης, ή μεσάζων που ενεργεί 
για λογαριασμό του, αναφέρει λάθος στη 
γραφή του ονόματος ενός ή περισσότερων 
επιβατών που περιλαμβάνονται στην ίδια 
σύμβαση μεταφοράς, το οποίο ενδέχεται 
να έχει ως αποτέλεσμα άρνηση επιβίβασης, 
ο αερομεταφορέας το διορθώνει 
τουλάχιστον μία φορά μέχρι και 48 ώρες 
πριν από την αναχώρηση χωρίς επιπλέον 
επιβάρυνση για τον επιβάτη ή τον 
μεσάζοντα, εκτός εάν του απαγορεύεται να 
ενεργήσει με αυτό τον τρόπο λόγω εθνικής 
η διεθνούς νομοθεσίας.»

5. Εάν ο επιβάτης, ή μεσάζων που ενεργεί 
για λογαριασμό του, αναφέρει λάθη στη 
γραφή του ονόματος ενός ή περισσότερων 
επιβατών που περιλαμβάνονται στην ίδια 
σύμβαση μεταφοράς, το οποίο ενδέχεται 
να έχει ως αποτέλεσμα άρνηση επιβίβασης, 
ο αερομεταφορέας τα διορθώνει 
τουλάχιστον μία φορά μέχρι και 48 ώρες 
πριν από την αναχώρηση χωρίς επιπλέον 
επιβάρυνση για τον επιβάτη ή τον 
μεσάζοντα, εκτός εάν του απαγορεύεται να 
ενεργήσει με αυτό τον τρόπο λόγω εθνικής 
ή διεθνούς νομοθεσίας.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι λάθη μπορεί να προκύψουν για διάφορους λόγους, η τροπολογία διασφαλίζει τη 
διόρθωση περισσοτέρων του ενός ορθογραφικών λαθών.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 3 – στοιχείο β α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«5α. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 
εφαρμόζονται επίσης όταν ο επιβάτης 
χάνει την πτήση του επειδή:
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– η πτήση αναχώρησε πριν από την 
προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, 
ενώ ο επιβάτης είχε φτάσει εγκαίρως 
στον αερολιμένα σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2· ή 
– η προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης 
της πτήσης μεταφέρθηκε σε 
προγενέστερη ώρα χωρίς να ενημερωθεί ο 
επιβάτης σχετικά τουλάχιστον 24 ώρες 
πριν την νέα ώρα αναχώρησης. Το βάρος 
της απόδειξης ότι ο επιβάτης 
ενημερώθηκε εγκαίρως για την αλλαγή 
της προγραμματισμένης ώρας 
αναχώρησης επωμίζεται ο πραγματικός 
αερομεταφορέας.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου ο επιβάτης έφτασε εγκαίρως στον αερολιμένα, αλλά η πτήση 
αναχώρησε νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Θα πρέπει να διευκρινιστεί 
ότι η περίπτωση αυτή αποτελεί ένα είδος άρνησης επιβιβάσεως.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«α) να τους δοθεί από τον πραγματικό 
αερομεταφορέα η δυνατότητα να 
επιλέξουν ανάμεσα στην επιστροφή 
χρημάτων, να συνεχίσουν το ταξίδι με 
μεταφορά με άλλη πτήση ή να ταξιδεύσουν 
σε μεταγενέστερη ημερομηνία σύμφωνα με 
το άρθρο 8· και

«α) να τους δοθεί από τον πραγματικό 
αερομεταφορέα η δυνατότητα να 
επιλέξουν ανάμεσα στην επιστροφή 
χρημάτων, να συνεχίσουν το ταξίδι με 
μεταφορά με άλλη πτήση ή να ταξιδεύσουν 
αργότερα εντός της ίδιας ημέρας ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία σύμφωνα με το 
άρθρο 8· και

Or. en
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«2. Όταν γνωστοποιείται στους επιβάτες 
η ματαίωση της πτήσης, ενημερώνονται 
πλήρως από τον πραγματικό 
αερομεταφορέα ή τον διοργανωτή για τα 
δικαιώματά τους σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 1 και για τους δυνατούς 
εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση του δικαιώματος ενημέρωσης των επιβατών 
σε περίπτωση ματαίωσης πτήσης.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

‘3. Ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν 
υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση 
σύμφωνα με το άρθρο 7 αν μπορεί να 
αποδείξει ότι η ματαίωση έχει προκληθεί 
από έκτακτες περιστάσεις και ότι η 
ματαίωση δεν μπορούσε να αποφευχθεί 
ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα
μέτρα. Επίκληση των εν λόγω έκτακτων
περιστάσεων είναι δυνατόν να γίνει 
εφόσον επηρεάζουν την οικεία πτήση ή 
την προηγούμενη πτήση που 
πραγματοποιήθηκε με το ίδιο 

«3. Ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν 
υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση 
σύμφωνα με το άρθρο 7 αν μπορεί να 
αποδείξει ότι πληρούνται οι εξής δύο 
προϋποθέσεις:
– ότι η ματαίωση έχει προκληθεί από 
έκτακτες περιστάσεις, και

– ότι η ματαίωση δεν μπορούσε να 
αποφευχθεί ακόμη και αν είχαν ληφθεί 
ορθώς όλα τα μέτρα.

Σε περίπτωση που προκύπτουν τεχνικές 
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αεροσκάφος.» ‘ αστοχίες που οφείλονται στις εν λόγω 
έκτακτες περιστάσεις, επίκληση αυτών 
των περιστάσεων είναι δυνατόν να γίνει 
εφόσον επηρεάζουν την οικεία πτήση ή 
την προηγούμενη πτήση που 
πραγματοποιήθηκε με το ίδιο 
αεροσκάφος.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να καταστεί απόλυτα σαφές ότι για την απαλλαγή της 
πραγματικής αεροπορικής εταιρείας από την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση ματαίωσης 
πτήσης πρέπει να πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις. Ο όρος «ορθώς» αφήνει πολύ μικρό 
περιθώριο ερμηνειών σχετικά με όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή 
ματαίωσης πτήσης.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«5. Στους αερολιμένες στους οποίους η 
ετήσια κυκλοφορία υπερβαίνει τα 3 
εκατομμύρια επιβάτες επί τουλάχιστον 
τρία συνεχή έτη, ο φορέας διαχείρισης του 
αερολιμένα εξασφαλίζει ότι οι λειτουργίες
του αερολιμένα και των χρηστών του, 
ιδίως των αερομεταφορέων και των 
παρόχων επίγειας εξυπηρέτησης, 
συντονίζονται μέσω κατάλληλου σχεδίου
απρόβλεπτων καταστάσεων ενόψει 
πιθανών καταστάσεων με πολλαπλές 
ματαιώσεις και/η καθυστερήσεις πτήσεων 
που θα είχαν ως αποτέλεσμα να καθηλωθεί 
σημαντικός αριθμός επιβατών στον 
αερολιμένα, συμπεριλαμβανομένων και 
περιπτώσεων αφερεγγυότητας 
αεροπορικών εταιρειών ή ανάκλησης της 
άδειας λειτουργίας. Το σχέδιο 
απρόβλεπτων καταστάσεων καταρτίζεται 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής 

«5. Στους αερολιμένες στους οποίους η 
ετήσια κυκλοφορία υπερβαίνει το 1,5 
εκατομμύριο επιβάτες επί τουλάχιστον 
τρία συνεχή έτη, ο φορέας διαχείρισης του 
αερολιμένα σε συνεργασία με τους
χρήστες του αερολιμένα, ιδίως τους 
αερομεταφορείς, τους παρόχους επίγειας 
εξυπηρέτησης, τους παρόχους υπηρεσιών 
αεροναυτιλίας και τα καταστήματα 
λιανικής των αερολιμένων, καταρτίζει 
ένα κατάλληλο σχέδιο απρόβλεπτων 
καταστάσεων, που διασφαλίζει τον 
επαρκή συντονισμό του αερολιμένα και
των χρηστών του αερολιμένα ενόψει 
πιθανών καταστάσεων με πολλαπλές 
ματαιώσεις και/η καθυστερήσεις πτήσεων 
που θα είχαν ως αποτέλεσμα να καθηλωθεί 
σημαντικός αριθμός επιβατών στον 
αερολιμένα, συμπεριλαμβανομένων και 
περιπτώσεων αφερεγγυότητας 
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ενημέρωση και παροχή βοήθειας στους 
καθηλωμένους επιβάτες. Ο φορέας 
διαχείρισης του αερολιμένα κοινοποιεί το 
σχέδιο απρόβλεπτων καταστάσεων και τις 
τυχόν τροποποιήσεις του στην εθνική αρχή 
επιβολής που έχει οριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 16. Σε αερολιμένες με κυκλοφορία 
κάτω του ανωτέρω αναφερθέντος ορίου, ο 
φορέας διαχείρισης του αερολιμένα 
καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για 
να συντονίσει τους χρήστες του 
αερολιμένα και για να βοηθήσει και να 
ενημερώσει τους καθηλωμένους επιβάτες 
σε παρόμοιες καταστάσεις.»

αεροπορικών εταιρειών ή ανάκλησης της 
άδειας λειτουργίας. Στην κατάρτιση των 
σχεδίων απρόβλεπτων καταστάσεων 
πρέπει επίσης να συμμετέχουν, κατά 
περίπτωση, και οι αρμόδιες εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές και 
οργανώσεις. Ο φορέας διαχείρισης του 
αερολιμένα κοινοποιεί το σχέδιο 
απρόβλεπτων καταστάσεων και τις τυχόν 
τροποποιήσεις του στην εθνική αρχή 
επιβολής που έχει οριστεί σύμφωνα με το 
άρθρο 16. Σε αερολιμένες με κυκλοφορία 
κάτω του ανωτέρω αναφερθέντος ορίου, ο 
φορέας διαχείρισης του αερολιμένα 
καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για 
να συντονίσει τους χρήστες του 
αερολιμένα και για να βοηθήσει και να 
ενημερώσει τους καθηλωμένους επιβάτες 
σε παρόμοιες καταστάσεις.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όριο των 3 εκατομμυρίων επιβατών ετησίως για τους αερολιμένες θεωρείται πολύ υψηλό και 
πρέπει να μειωθεί στο 1,5 εκατομμύριο επιβάτες προς το συμφέρον των επιβατών. Η συμμετοχή 
όλων των χρηστών του αερολιμένα καθώς και των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών 
στην κατάρτιση των σχεδίων απρόβλεπτων καταστάσεων πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια. 
Κύριος στόχος της κατάρτισης των σχεδίων απρόβλεπτων καταστάσεων είναι η εξασφάλιση 
επαρκούς συντονισμού όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 5α:
«5α. Μολονότι οι αερομεταφορείς δεν 
μπορούν να μειώσουν τις υποχρεώσεις 
τους, που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, καταρτίζεται το σχέδιο 
απρόβλεπτων καταστάσεων που 
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προβλέπεται στην παράγραφο 5, το οποίο 
καθορίζει συντονισμένη δράση, όπου 
είναι αναγκαίο, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η παροχή επαρκούς 
ενημέρωσης και βοήθειας στους 
καθηλωμένους επιβάτες και ιδίως στα 
άτομα με αναπηρία και στα άτομα 
μειωμένης κινητικότητας, ιδίως όσον 
αφορά:
– την παροχή ενημέρωσης στους 
καθηλωμένους επιβάτες και στους 
επιβάτες που κατευθύνονται προς τον 
αερολιμένα προκειμένου να επιβιβαστούν 
στην πτήση τους·
– την παροχή επιτόπου καταλύματος όταν 
ο αριθμός των καθηλωμένων επιβατών 
υπερβαίνει τη διαθεσιμότητα των 
ξενοδοχείων·
– την παροχή ενημέρωσης και βοήθειας 
στους επιβάτες που θίγονται από τους 
περιορισμούς που ορίζονται στο άρθρο 9 
παράγραφοι 4 και 5·
– την μεταφορά των καθηλωμένων 
επιβατών από άλλο αερομεταφορέα και 
με άλλο τρόπο μεταφοράς, με 
περιορισμένο ή χωρίς επιπλέον κόστος 
για τους επιβάτες, σε περίπτωση που ο 
πραγματικός αερομεταφορέας έχει παύσει 
τη λειτουργία του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται στενά με την προηγούμενη τροπολογία στο άρθρο 5 
παράγραφος 5. Στόχος της είναι να επισημάνει λεπτομερώς όλα όσα θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τα σχέδια απρόβλεπτων καταστάσεων ως προς την παροχή ενημέρωσης και 
βοήθειας. Οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα 
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 5β:
«5β. Οι αερομεταφορείς αναπτύσσουν και 
θέτουν σε εφαρμογή λεπτομερείς 
διαδικασίες που τους επιτρέπουν να 
συμμορφώνονται αποτελεσματικά και με
συνέπεια με τον παρόντα κανονισμό, 
ιδίως στις περιπτώσεις καθυστερήσεων, 
ματαιώσεων, άρνησης επιβιβάσεως, 
μαζικών διακοπών πτήσεων και 
αφερεγγυότητας.  Στις εν λόγω 
διαδικασίες υποδεικνύεται με σαφήνεια ο 
εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας 
που είναι υπεύθυνος, σε κάθε αερολιμένα, 
για την παροχή φροντίδας και βοήθειας, 
για τη μεταφορά των επιβατών με άλλες 
πτήσεις ή την επιστροφή χρημάτων και 
καθορίζονται οι διαδικασίες και οι 
προϋποθέσεις για την παροχή των εν 
λόγω υπηρεσιών. Ο αερομεταφορέας 
κοινοποιεί τις διαδικασίες αυτές και 
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών στην 
εθνική αρχή επιβολής που έχει οριστεί 
βάσει του άρθρου 16.»

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 5γ:
«5γ. Σε περίπτωση ματαίωσης πτήσης 
λόγω αφερεγγυότητας του 
αερομεταφορέα ή αναστολής των 
πτητικών δραστηριοτήτων ενός 
αερομεταφορέα λόγω ανάκλησης της 
άδειας λειτουργίας του, οι επιβάτες έχουν 
δικαίωμα επιστροφής χρημάτων ή 
μεταφοράς με άλλη πτήση στο σημείο 
αναχώρησής τους σύμφωνα με το άρθρο 
8 παράγραφος 1 στοιχείο α), και 
δικαίωμα σε φροντίδα, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 9. Οι αερομεταφορείς παρέχουν 
επαρκείς εγγυήσεις που εξασφαλίζουν την 
επιστροφή χρημάτων και τον 
επαναπατρισμό των επιβατών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας μιας αεροπορικής εταιρείας, πολλοί επιβάτες δεν έχουν 
δυνατότητα προσφυγής κατά της αεροπορικής εταιρείας προκειμένου να τους επιστραφεί το 
αντίτιμο των μη χρησιμοποιηθέντων εισιτηρίων τους ή να επαναπατριστούν εάν παραμένουν 
καθηλωμένοι στο εξωτερικό. Προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό στην προστασία των 
επιβατών, ο εισηγητής προτείνει την τροποποίηση της πρότασης κανονισμού της Επιτροπής 
εισάγοντας μια διάταξη που παρέχει παρόμοια προστασία με εκείνη που παρέχεται στους 
πελάτες οργανωμένων ταξιδίων δυνάμει της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα ταξίδια. 
Η υποχρέωση των αερομεταφορέων να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις τούς αφήνει το περιθώριο 
λήψης των αναγκαίων μέτρων, όπως η δημιουργία ταμείων ή η ασφάλιση.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν πραγματικός αερομεταφορέας 
αναμένει ευλόγως ότι μια πτήση θα 
καθυστερήσει, ή σε περίπτωση αναβολής 

1. Όταν πραγματικός αερομεταφορέας 
αναμένει ευλόγως ότι μια πτήση θα 
καθυστερήσει, ή σε περίπτωση αναβολής 
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από τον πραγματικό αερομεταφορέα της 
προγραμματισμένης ώρας αναχώρησης, 
πέραν από την αρχικά προγραμματισμένη 
ώρα αναχώρησης, ο πραγματικός 
αερομεταφορέας προσφέρει στους 
επιβάτες:

από τον πραγματικό αερομεταφορέα της 
προγραμματισμένης ώρας αναχώρησης, 
πέραν από την αρχικά προγραμματισμένη 
ώρα αναχώρησης, ο πραγματικός 
αερομεταφορέας προσφέρει στους 
επιβάτες:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία καθίσταται σαφές ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
εξακολουθούν να αφορούν τον τομέα των αερομεταφορών.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) όταν η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον 
πέντε ώρες, και περιλαμβάνει μία ή 
περισσότερες διανυκτερεύσεις, τη βοήθεια 
που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 
1 στοιχεία β) και γ)· και

ii) όταν η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον 
τρεις ώρες, και περιλαμβάνει νυχτερινές 
ώρες, τη βοήθεια που προβλέπεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)· 
και

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι σύμφωνη με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις 
συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-402/07 και C-432/07, Sturgeon κατά Condor και Böck & 
Lepuschitz κατά Air France, η οποία αναγνωρίζει στους επιβάτες, σε περίπτωση μεγάλων 
καθυστερήσεων, δηλαδή για καθυστερήσεις που υπερβαίνουν τις τρεις ώρες, τα ίδια δικαιώματα 
με αυτά των επιβατών των οποίων οι πτήσεις έχουν ματαιωθεί. Συνεπώς, το σημείο 
ενεργοποίησης των πέντε ωρών αντικαθίσταται από εκείνο των τριών ωρών.



PE510.868v02-00 36/86 PR\1002222EL.doc

EL

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) όταν η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον 
πέντε ώρες, τη βοήθεια που προβλέπεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α).

iii) όταν η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον 
τρεις ώρες, τη βοήθεια που προβλέπεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι σύμφωνη με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις 
συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-402/07 και C-432/07, Sturgeon κατά Condor και Böck & 
Lepuschitz κατά Air France, η οποία αναγνωρίζει στους επιβάτες, σε περίπτωση μεγάλων 
καθυστερήσεων, δηλαδή για καθυστερήσεις που υπερβαίνουν τις τρεις ώρες, τα ίδια δικαιώματα 
με αυτά των επιβατών των οποίων οι πτήσεις έχουν ματαιωθεί. Συνεπώς, το σημείο 
ενεργοποίησης των πέντε ωρών αντικαθίσταται από εκείνο των τριών ωρών. Βλέπε επίσης την 
τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο ii).

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«1α. Σε περίπτωση που πραγματικός 
αερομεταφορέας μεταφέρει την ώρα 
αναχώρησης κατά περισσότερες από 
τρεις ώρες νωρίτερα από την 
προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, 
παρέχει στους επιβάτες τη δυνατότητα 
επιστροφής χρημάτων που προβλέπεται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή 
μεταφοράς με άλλη πτήση που 
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
στοιχείο β). Ο επιβάτης μπορεί να 
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διευθετήσει ο ίδιος τη μεταφορά του με 
άλλη πτήση και να αξιώσει την καταβολή 
των αντίστοιχων δαπανών, στην 
περίπτωση που ο πραγματικός 
αερομεταφορέας δεν του προσφέρει την 
επιλογή μεταφοράς με άλλη πτήση που 
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
στοιχείο β).»

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που ο αναθεωρημένος προγραμματισμός επιφέρει υπερβολικά μεγάλη αλλαγή, 
πρέπει να παρέχεται στους επιβάτες η δυνατότητα αξίωσης επιστροφής χρημάτων ή μεταφοράς 
με άλλη πτήση. Επιπλέον, σύμφωνα με τη νέα διάταξη βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 6α, οι 
επιβάτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διευθετούν οι ίδιοι τη μεταφορά τους με άλλη 
πτήση και να αξιώνουν την καταβολή των αντίστοιχων δαπανών, εφόσον ο πραγματικός 
αερομεταφορέας δεν τους προσφέρει την επιλογή μεταφοράς με άλλη πτήση.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πέντε ώρες ή περισσότερο μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης για όλα τα 
ενδοκοινοτικά ταξίδια και για ταξίδια 
προς/από τρίτες χώρες σε απόσταση το 
πολύ 3.500 χιλιομέτρων·

α) τρεις ώρες ή περισσότερο μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης για όλα τα 
ταξίδια στο εσωτερικό της Ένωσης και για 
ταξίδια προς/από τρίτες χώρες σε 
απόσταση το πολύ 3.500 χιλιομέτρων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι σύμφωνη με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις 
συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-402/07 και C-432/07, Sturgeon κατά Condor και Böck & 
Lepuschitz κατά Air France, η οποία αναγνωρίζει στους επιβάτες, σε περίπτωση μεγάλων 
καθυστερήσεων, δηλαδή για καθυστερήσεις που υπερβαίνουν τις τρεις ώρες, τα ίδια δικαιώματα 
με αυτά των επιβατών των οποίων οι πτήσεις έχουν ματαιωθεί. Συνεπώς, ο εισηγητής προτείνει 
την αντικατάσταση του σημείου ενεργοποίησης από τις πέντε στις τρεις ώρες. Ο εισηγητής 
συμμερίζεται, ωστόσο, την άποψη της Επιτροπής ότι τα σημεία ενεργοποίησης θα πρέπει να 
είναι τα ίδια για όλα τα ταξίδια στο εσωτερικό της ΕΕ. 
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Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εννέα ώρες ή περισσότερο μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης για ταξίδια 
προς/από τρίτες χώρες σε απόσταση από 
3.500 έως 6.000 χιλιόμετρα·

β) πέντε ώρες ή περισσότερο μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης για ταξίδια 
προς/από τρίτες χώρες σε απόσταση άνω 
των 3.500 χιλιομέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Rapporteur shares the Commission’s view that the thresholds should be dependent on the 
journey distance for travel to and from third countries in order to take account of the 
operational difficulties encountered by air carriers when dealing with delays at remote 
airports. However, the rapporteur does not share the Commission’s point of view that the 
thresholds should be increased. It is therefore suggested that the trigger point of nine hours 
be replaced by one of five hours. The journey distances under Article 6(2) (a), (b) and (c) 
should be streamlined in order to create more clarity for airlines and passengers.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δώδεκα ώρες ή περισσότερο μετά την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης για 
ταξίδια προς/από τρίτες χώρες σε 
απόσταση 6.000 χιλιομέτρων και άνω.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η διαγραφή του σημείου ενεργοποίησης των δώδεκα ωρών και του σημείου 
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ενεργοποίησης των 6.000 χιλιομέτρων και άνω με σκοπό τον εξορθολογισμό του άρθρου 6 
παράγραφος 2 και την επίτευξη μεγαλύτερης σαφήνειας για τις αεροπορικές εταιρείες και τους 
επιβάτες. Η διαγραφή του στοιχείου γ) ακολουθεί τη λογική των τροπολογιών στο άρθρο 6 
παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), που καθορίζουν το σημείο ενεργοποίησης στα 3.500 
χιλιόμετρα και κάτω και στα 3.500 χιλιομέτρων και άνω αντίστοιχα. Δεν θα πρέπει να 
υφίσταται κανένα άλλο σημείο ενεργοποίησης.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν 
υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση 
σύμφωνα με το άρθρο 7 αν μπορεί να 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση ή ο 
αναπρογραμματισμός έχουν προκληθεί από 
έκτακτες περιστάσεις και ότι η 
καθυστέρηση ή ο αναπρογραμματισμός 
δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί 
ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα
μέτρα. Επίκληση των εν λόγω έκτακτων 
περιστάσεων είναι δυνατόν να γίνει 
εφόσον θίγουν τη σχετική πτήση ή την 
προηγούμενη πτήση που 
πραγματοποιήθηκε με το ίδιο αεροσκάφος.

4. Ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν 
υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση 
σύμφωνα με το άρθρο 7 αν μπορεί να 
αποδείξει ότι πληρούνται οι εξής δύο 
προϋποθέσεις:
– ότι η καθυστέρηση ή ο 
αναπρογραμματισμός έχουν προκληθεί από 
έκτακτες περιστάσεις και

– ότι η καθυστέρηση ή ο 
αναπρογραμματισμός δεν θα μπορούσαν 
να έχουν αποφευχθεί ακόμη και αν είχαν 
ληφθεί ορθώς όλα τα μέτρα.

Σε περίπτωση επίκλησης τεχνικών 
αστοχιών, επίκληση των εν λόγω 
έκτακτων περιστάσεων είναι δυνατόν να 
γίνει εφόσον θίγουν τη σχετική πτήση ή 
την προηγούμενη πτήση που 
πραγματοποιήθηκε με το ίδιο 
αεροσκάφος.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνάδει με την τροπολογία στο άρθρο 5 παράγραφος 3. Στόχος της είναι να 
καταστεί απόλυτα σαφές ότι για την απαλλαγή της πραγματικής αεροπορικής εταιρείας από την 
καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων πρέπει να πληρούνται και οι 
δύο προϋποθέσεις. Ο όρος «ορθώς» αφήνει πολύ μικρό περιθώριο ερμηνειών σχετικά με όλα τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή ματαίωσης πτήσης.
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Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 5
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Με την επιφύλαξη περιορισμών για 
λόγους ασφαλείας πτήσεων, εάν η 
καθυστέρηση διαδρόμου υπερβαίνει τη μία 
ώρα, ο πραγματικός αερομεταφορέας 
παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε τουαλέτες 
και πόσιμο νερό, εξασφαλίζει επαρκή 
θέρμανση ή ψύξη του θαλάμου επιβατών, 
καθώς και τη διάθεση επαρκούς ιατρικής 
φροντίδας εάν απαιτείται. Εάν η μέγιστη 
καθυστέρηση διαδρόμου ανέλθει σε πέντε
ώρες, το αεροσκάφος επιστρέφει στην 
θύρα ή σε άλλο κατάλληλο σημείο 
αποβίβασης όπου θα επιτραπεί στους 
επιβάτες να αποβιβαστούν και να τους 
παρασχεθεί βοήθεια ίδια με εκείνη που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1, εκτός και 
αν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας πτήσεων ή 
ασφάλειας από έκνομες ενέργειες για τους 
οποίους το αεροσκάφος δεν μπορεί να 
εγκαταλείψει την θέση του στον 
διάδρομο.»

5. Με την επιφύλαξη περιορισμών για 
λόγους ασφαλείας πτήσεων, εάν η 
καθυστέρηση διαδρόμου υπερβαίνει τη μία 
ώρα, ο πραγματικός αερομεταφορέας 
παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε τουαλέτες 
και πόσιμο νερό, εξασφαλίζει επαρκή 
θέρμανση ή ψύξη του θαλάμου επιβατών, 
καθώς και τη διάθεση επαρκούς ιατρικής 
φροντίδας εάν απαιτείται. Εάν η μέγιστη 
καθυστέρηση διαδρόμου ανέλθει σε δύο
ώρες, το αεροσκάφος επιστρέφει στην 
θύρα ή σε άλλο κατάλληλο σημείο 
αποβίβασης όπου θα επιτραπεί στους 
επιβάτες να αποβιβαστούν και να τους 
παρασχεθεί βοήθεια ίδια με εκείνη που 
καθορίζεται στην παράγραφο 1, εκτός και 
αν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας πτήσεων ή 
ασφάλειας από έκνομες ενέργειες για τους 
οποίους το αεροσκάφος δεν μπορεί να 
εγκαταλείψει την θέση του στον 
διάδρομο.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ελάχιστο όριο των πέντε ωρών που ορίζεται για την καθυστέρηση διαδρόμου προτού 
επιτραπεί στους επιβάτες να αποβιβαστούν φαίνεται υπερβολικά υψηλό και θα πρέπει να 
αντικατασταθεί από δύο ώρες.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 α – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν επιβάτης χάσει την πτήση 
ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης ή 
αναπρογραμματισμού της προηγούμενης 
πτήσης, ο κοινοτικός αερομεταφορέας της 
πτήσης ανταπόκρισης προσφέρει στον 
επιβάτη:

1. Εάν επιβάτης χάσει την πτήση 
ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης ή 
αναπρογραμματισμού της προηγούμενης 
πτήσης, ο κοινοτικός αερομεταφορέας της 
εν λόγω προηγούμενης πτήσης προσφέρει 
στον επιβάτη:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αερομεταφορέας της προηγούμενης πτήσης που ευθύνεται για την καθυστερημένη άφιξη στο 
σημείο ανταπόκρισης, και όχι ο αερομεταφορέας της πτήσης που αναχώρησε στην ώρα της, θα 
πρέπει να προσφέρει βοήθεια, φροντίδα, μεταφορά με άλλη πτήση και αποζημίωση σε επιβάτες 
που χάνουν πτήση ανταπόκρισης.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 α– παράγραφος 1 – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) την βοήθεια που προβλέπεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ), 
όταν η προγραμματισμένη ώρα 
αναχώρησης της εναλλακτικής πτήσης ή 
του άλλου προσφερόμενου μεταφορικού 
μέσου βάσει του άρθρου 8 αναμένεται να 
καθυστερήσει τουλάχιστον πέντε ώρες 
μετά την προγραμματισμένη ώρα 
αναχώρησης της απολεσθείσας πτήσης και 
η καθυστέρηση υπερβαίνει τη μια ή 
περισσότερες διανυκτερεύσεις.

iii) την βοήθεια που προβλέπεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ), 
όταν η προγραμματισμένη ώρα 
αναχώρησης της εναλλακτικής πτήσης ή 
του άλλου προσφερόμενου μεταφορικού 
μέσου βάσει του άρθρου 8 αναμένεται να 
καθυστερήσει τουλάχιστον τρεις ώρες 
μετά την προγραμματισμένη ώρα 
αναχώρησης της απολεσθείσας πτήσης και 
η καθυστέρηση λαμβάνει χώρα νυχτερινές 
ώρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνάδει με τις προηγούμενες τροπολογίες σχετικά με τα σημεία ενεργοποίησης 
που περιλαμβάνονται στο άρθρο 6. Επιπλέον, απαιτείται διευκρίνιση καθώς ενδέχεται να 
υπάρξει παρερμηνεία της ισχύουσας διατύπωσης υπό την έννοια ότι η παροχή καταλύματος 
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παρέχεται ως αποζημίωση μόνο στην περίπτωση που η καθυστέρηση διαρκέσει όλη τη νύχτα.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν επιβάτης χάσει πτήση 
ανταπόκρισης λόγω καθυστέρησης 
προηγούμενης πτήσης ανταπόκρισης, ο 
επιβάτης δικαιούται αποζημίωσης από τον 
κοινοτικό αερομεταφορέα που εκτέλεσε 
την προηγούμενη πτήση σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 2. Για τις εν λόγω 
περιπτώσεις η καθυστέρηση υπολογίζεται 
με βάση την προγραμματισμένη ώρα 
άφιξης στον τελικό προορισμό.

2. Όταν επιβάτης χάσει πτήση 
ανταπόκρισης λόγω αναπρογραμματισμού 
ή καθυστέρησης της προηγούμενης 
πτήσης ανταπόκρισης στο σημείο 
ανταπόκρισης που υπερβαίνει τα 90 
λεπτά, ο επιβάτης δικαιούται αποζημίωσης 
από τον ενωσιακό αερομεταφορέα που 
εκτέλεσε την προηγούμενη πτήση 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2. 
Για τις εν λόγω περιπτώσεις η συνολική
καθυστέρηση υπολογίζεται με βάση την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης στον 
τελικό προορισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι η μείωση της δυσανάλογης οικονομικής επιβάρυνσης 
για την πρώτη αεροπορική εταιρεία, η οποία ενδέχεται να είναι ένας περιφερειακός 
αερομεταφορέας που εκτελεί μικρές πτήσεις, όταν η καθυστέρηση είναι μικρή. Το όριο των 90 
λεπτών όσον αφορά την καθυστέρηση άφιξης της προηγούμενης πτήσης στο σημείο 
ανταπόκρισης θα παράσχει στον επιβάτη δικαίωμα αποζημίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η 
καθυστέρηση άφιξης στον τελικό προορισμό υπερβαίνει τις 3 ή τις 5 ώρες αντίστοιχα. Αυτή η 
διπλή προϋπόθεση αφορά μόνο τις περιπτώσεις που μικρή καθυστέρηση του προηγούμενου 
ενωσιακού αερομεταφορέα οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση άφιξης στον τελικό 
προορισμό. 

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 α – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται 
επίσης σε αερομεταφορείς τρίτων χωρών 
που εκτελούν πτήση ανταπόκρισης προς ή
από αερολιμένα της ΕΕ.»

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται 
επίσης σε αερομεταφορείς τρίτων χωρών 
που εκτελούν πτήση ανταπόκρισης από 
αερολιμένα της ΕΕ σε άλλο αερολιμένα 
της ΕΕ, ή από αερολιμένα της ΕΕ σε 
αερολιμένα εκτός ΕΕ.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί συνοχή με το άρθρο 3 
παράγραφος 1 σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού και να αποφευχθούν τυχόν 
προβλήματα ετεροδικίας με αερομεταφορείς τρίτων χωρών. 

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Στην παράγραφο 1 η λέξη «πτήσεις» 
αντικαθίσταται από τη λέξη «ταξίδια».

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία κατατίθεται σε συνδυασμό με τις τροπολογίες στο άρθρο 7 παράγραφος 
1 στοιχεία α), β) και γ) του ισχύοντος κανονισμού. Η αντικατάσταση της λέξης «πτήσεις» από 
τη λέξη «ταξίδια» έχει εφαρμοστεί στις εν λόγω τροπολογίες. 

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) 
διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τις τροπολογίες στο άρθρο 7 παράγραφος 
1 στοιχεία β) και γ) του ισχύοντος κανονισμού προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του 
τρέχοντος συστήματος και να επιτευχθεί μεγαλύτερη σαφήνεια για τους επιβάτες και τις 
αεροπορικές εταιρείες. Ο εισηγητής προτείνει εξορθολογισμό των σημείων ενεργοποίησης και 
του ύψους των αποζημιώσεων θέτοντας τα ακόλουθα όρια: 300 ευρώ για όλες τις 
ενδοκοινοτικές πτήσεις (ανεξάρτητα από την απόσταση της πτήσης)· 300 ευρώ για όλες τις 
άλλες πτήσεις έως 3.500 χιλιόμετρα· 600 ευρώ για όλες τις άλλες πτήσεις άνω των 3.500 
χιλιομέτρων. 

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7 – στοιχείο α β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) Στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«β) 300 ευρώ για όλα τα ταξίδια εντός 
της Ένωσης και για όλα τα άλλα ταξίδια
έως 3.500 χιλιόμετρα·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τις τροπολογίες στο άρθρο 7 παράγραφος 
1 στοιχεία α) και γ) του ισχύοντος κανονισμού προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του 
τρέχοντος συστήματος και να επιτευχθεί μεγαλύτερη σαφήνεια για τους επιβάτες και τις 
αεροπορικές εταιρείες. Ο εισηγητής προτείνει εξορθολογισμό των σημείων ενεργοποίησης και 
του ύψους των αποζημιώσεων θέτοντας τα ακόλουθα όρια: 300 ευρώ για όλες τις 
ενδοκοινοτικές πτήσεις (ανεξάρτητα από την απόσταση της πτήσης)· 300 ευρώ για όλες τις 
άλλες πτήσεις έως 3.500 χιλιόμετρα· 600 ευρώ για όλες τις άλλες πτήσεις άνω των 3.500 
χιλιομέτρων. 
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Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7 – στοιχείο α γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α γ) Στην παράγραφο 1, το στοιχείο γ) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«γ) 600 ευρώ για όλα τα ταξίδια άνω των 
3.500 χιλιομέτρων.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τις τροπολογίες στο άρθρο 7 παράγραφος 
1 στοιχεία α) και β) του ισχύοντος κανονισμού προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του 
τρέχοντος συστήματος και να επιτευχθεί μεγαλύτερη σαφήνεια για τους επιβάτες και τις 
αεροπορικές εταιρείες. Ο εισηγητής προτείνει εξορθολογισμό των σημείων ενεργοποίησης και 
του ύψους των αποζημιώσεων θέτοντας τα ακόλουθα όρια: 300 ευρώ για όλες τις 
ενδοκοινοτικές πτήσεις (ανεξάρτητα από την απόσταση της πτήσης)· 300 ευρώ για όλες τις 
άλλες πτήσεις έως 3.500 χιλιόμετρα· 600 ευρώ για όλες τις άλλες πτήσεις άνω των 3.500 
χιλιομέτρων. 

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αποζημίωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 καταβάλλεται σε ρευστό, με 
ηλεκτρονικό τραπεζικό έμβασμα, με 
τραπεζική εντολή ή επιταγή.

3. Σε συμφωνία με τον επιβάτη, η
αποζημίωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 καταβάλλεται σε ρευστό, με 
ηλεκτρονικό τραπεζικό έμβασμα ή με 
τραπεζική εντολή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανακύπτουν προβλήματα με μεταφορείς που καταβάλλουν αποζημίωση με τραπεζική επιταγή.
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Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 7 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο αερομεταφορέας δύναται να 
καταλήξει σε εθελοντική συμφωνία με τον 
επιβάτη, η οποία αντικαθιστά τις περί 
αποζημίωσης διατάξεις της παραγράφου 1, 
εφόσον η εν λόγω συμφωνία 
επιβεβαιώνεται με έγγραφο 
υπογεγραμμένο από τον επιβάτη στο οποίο 
ο επιβάτης δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί για 
τα δικαιώματα αποζημίωσής του βάσει του 
παρόντος κανονισμού.»

5. Ο αερομεταφορέας δύναται να 
καταλήξει σε εθελοντική συμφωνία με τον 
επιβάτη, η οποία αντικαθιστά τις περί 
αποζημίωσης διατάξεις της παραγράφου 1 
με τουλάχιστον ίσης αξίας άλλες μη 
χρηματικές παροχές (π.χ. αεροπορικά 
κουπόνια που αντιστοιχούν στο 100% του 
δικαιώματος αποζημίωσης), εφόσον η εν 
λόγω συμφωνία επιβεβαιώνεται με 
έγγραφο υπογεγραμμένο από τον επιβάτη 
στο οποίο ο επιβάτης δηλώνει ότι έχει 
ενημερωθεί για τα δικαιώματα 
αποζημίωσής του βάσει του παρόντος 
κανονισμού.»

Or. de

Αιτιολόγηση

Το όριο τιμής που θα εισαχθεί θα πρέπει να ισοδυναμεί τουλάχιστον με το 100% του ύψους της 
αποζημίωσης, ούτως ώστε να είναι δυνατή η επαρκής ικανοποίηση των δικαιωμάτων 
αποζημίωσης των επιβατών. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η εθελοντική συμφωνία 
αφορά αποκλειστικά τον τρόπο αποζημίωσης, όχι το ίδιο το δικαίωμα αποζημίωσης.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) - επιστροφή, εντός επτά ημερών από την 
αίτηση του επιβάτη, με τους τρόπους που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3, 
της τιμής της πτήσης, για το μέρος ή τα 

α) - επιστροφή, εντός επτά εργάσιμων
ημερών από την αίτηση του επιβάτη, με 
τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 
7 παράγραφος 3, της τιμής της πτήσης, για 
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μέρη του ταξιδιού που δεν 
πραγματοποιήθηκαν και για το μέρος ή τα 
μέρη του ταξιδιού που ήδη 
πραγματοποιήθηκαν, εφόσον η πτήση δεν 
εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό ως προς 
το αρχικό ταξιδιωτικό του σχέδιο, καθώς 
επίσης, αν συντρέχει η περίπτωση:

το μέρος ή τα μέρη του ταξιδιού που δεν 
πραγματοποιήθηκαν και για το μέρος ή τα 
μέρη του ταξιδιού που ήδη 
πραγματοποιήθηκαν, εφόσον η πτήση δεν 
εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό ως προς 
το αρχικό ταξιδιωτικό του σχέδιο, καθώς 
επίσης, αν συντρέχει η περίπτωση:

Or. en

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν οι επιβάτες επιλέξουν την επιλογή 
της παραγράφου 1 στοιχείο β) δικαιούνται, 
ανάλογα με τη διάθεση θέσεων, μεταφορά 
με άλλη πτήση που εκτελείται από άλλο 
αερομεταφορέα ή με άλλο τρόπο 
μεταφοράς στις περιπτώσεις που ο 
αερομεταφορέας δεν μπορεί να μεταφέρει 
τον επιβάτη με τα δικά του δρομολόγια και 
εγκαίρως για να φτάσει στον τελικό του 
προορισμό εντός 12 ωρών από την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 22 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, ο 
άλλος αερομεταφορέας ή μεταφορέας δεν 
χρεώνει τον συμβατικό μεταφορέα με 
τιμή που υπερβαίνει τη μέση τιμή που 
έχουν καταβάλει οι δικοί του επιβάτες για 
ισοδύναμες πτήσεις κατά το τελευταίο 
τρίμηνο.

5. Όταν οι επιβάτες επιλέξουν την επιλογή 
της παραγράφου 1 στοιχείο β) δικαιούνται, 
ανάλογα με τη διάθεση θέσεων και με την 
προϋπόθεση ότι υφίστανται λογικές και
συγκρίσιμες εναλλακτικές επιλογές, 
μεταφορά με άλλη πτήση, το ταχύτερο 
δυνατόν, που εκτελείται από άλλο 
αερομεταφορέα ή με άλλο τρόπο 
μεταφοράς στις περιπτώσεις που ο 
αερομεταφορέας δεν μπορεί να μεταφέρει 
τον επιβάτη με τα δικά του δρομολόγια και 
εγκαίρως για να φτάσει στον τελικό του 
προορισμό εντός 12 ωρών από την 
προγραμματισμένη ώρα άφιξης. Ο 
επιβάτης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί 
μεταφορά με άλλο τρόπο μεταφοράς, και 
στην περίπτωση αυτή διατηρεί το 
δικαίωμα σε φροντίδα, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 9, όσο αναμένει μεταφορά με άλλη 
πτήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να υφίστανται περιορισμοί ή προϋποθέσεις όσον αφορά το κόστος που να 
υποχρεώνουν σε χρήση ενός τρόπου μεταφοράς εξαιτίας των αδυναμιών κάποιου άλλου. 
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Εξάλλου, δεν καθίσταται σαφές με ποιον τρόπο η έννοια «τιμή που υπερβαίνει τη μέση τιμή που 
έχουν καταβάλει οι δικοί του επιβάτες για ισοδύναμες πτήσεις κατά το τελευταίο τρίμηνο» θα 
μπορούσε να εφαρμοσθεί στην πράξη. Επιπλέον, η τροπολογία ορίζει ότι η υποχρέωση 
οργάνωσης της μεταφοράς των επιβατών εξακολουθεί να βαρύνει τον πραγματικό 
αερομεταφορέα, του οποίου οι υπηρεσίες διαταράχθηκαν.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν στους επιβάτες προσφέρεται, 
δυνάμει της παραγράφου 1, πλήρης ή 
μερική μεταφορά με άλλο τρόπο 
μεταφοράς, ο παρών κανονισμός
εφαρμόζεται στην μεταφορά που 
πραγματοποιείται με τον εν λόγω άλλο 
τρόπο μεταφοράς ως εάν ο επιβάτης να 
είχε μεταφερθεί με αεροσκάφος με 
σταθερές πτέρυγες.»

6. Όταν στους επιβάτες προσφέρεται, 
δυνάμει της παραγράφου 1, πλήρης ή 
μερική μεταφορά με άλλο τρόπο 
μεταφοράς, το άρθρο 6α εφαρμόζεται στην 
μεταφορά που πραγματοποιείται με τον εν 
λόγω άλλο τρόπο μεταφοράς, σύμφωνα με 
τις υφιστάμενες συμφωνίες μεταφοράς 
μεταξύ της πραγματικής αεροπορικής 
εταιρείας και του άλλου τρόπου 
μεταφοράς.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υφίστανται συμφωνίες μεταφοράς μεταξύ διαφόρων τρόπων 
μεταφοράς, όπου προσδιορίζονται λεπτομερώς οι προϋποθέσεις των εν λόγω μεταφορών και οι 
οποίες θα εφαρμόζονται σε αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8a) Στο άρθρο 8 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«6α. Ο επιβάτης μπορεί να διευθετήσει ο 
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ίδιος τη μεταφορά του με άλλη πτήση και 
να αξιώσει την καταβολή των 
αντίστοιχων δαπανών, στην περίπτωση 
που ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν 
του προσφέρει την επιλογή μεταφοράς με 
άλλη πτήση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β).»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο επιβάτης θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εάν θα διευθετήσει ο ίδιος τη 
μεταφορά του με άλλη πτήση χωρίς να χάνει το δικαίωμα αξίωσης καταβολής των 
προκυπτουσών δαπανών.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 9 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«α) γεύματα και αναψυκτικά·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «ανάλογα του χρόνου αναμονής τους» πρέπει να διαγραφεί, καθώς στον 
αναθεωρημένο κανονισμό προτείνεται για όλες τις περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) –ματαίωση, μεγάλες καθυστερήσεις και πτήσεις 
ανταπόκρισης– η εισαγωγή της φράσης «δύο ώρες αναμονής μετά την αρχική ώρα 
αναχώρησης». 

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9 – στοιχείο α α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«2. Επιπλέον, προσφέρονται δωρεάν 
στους επιβάτες δύο τηλεφωνήματα και 
φαξ ή μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Το τέλεξ είναι πλέον παρωχημένο.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9 – στοιχείο α β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:
«3. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου, ο πραγματικός αερομεταφορέας 
αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις 
ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και
των ατόμων μειωμένης κινητικότητας 
και των τυχόν συνοδών τους, καθώς και 
στις ανάγκες των ασυνόδευτων 
παιδιών.»

Or. en

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 9 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«4. Εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας 
μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση, η 
καθυστέρηση ή ο αναπρογραμματισμός 
οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις και ότι 
η ματαίωση, η καθυστέρηση ή ο 
αναπρογραμματισμός ήταν αδύνατον να 
έχει αποφευχθεί έστω και αν είχαν ληφθεί 
όλα τα εύλογα μέτρα, είναι δυνατόν να 
περιορίσει το συνολικό κόστος του 
καταλύματος βάσει της παραγράφου 1 
στοιχείο β) σε 100 ευρώ ανά 
διανυκτέρευση και ανά επιβάτη και για το 
πολύ 3 διανυκτερεύσεις. Εάν ο 
πραγματικός αερομεταφορέας επιλέξει να 
εφαρμόσει τον εν λόγω περιορισμό, 
υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να 
ενημερώσει τους επιβάτες περί των 
διαθέσιμων καταλυμάτων μετά τις τρεις 
διανυκτερεύσεις, επιπλέον της συνεχούς 
υποχρέωσής τους σχετικά με την 
ενημέρωση των επιβατών σύμφωνα με το 
άρθρο 14.

«4. Εάν ο πραγματικός αερομεταφορέας 
μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση, η 
καθυστέρηση ή ο αναπρογραμματισμός 
οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις και ότι 
η ματαίωση, η καθυστέρηση ή ο 
αναπρογραμματισμός ήταν αδύνατον να 
έχει αποφευχθεί έστω και αν είχαν ληφθεί 
ορθώς όλα τα εύλογα μέτρα, είναι δυνατόν 
να περιορίσει το κόστος του καταλύματος 
βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) σε 
125 ευρώ ανά διανυκτέρευση και ανά 
επιβάτη. Με εξαίρεση την περίπτωση που 
ο επιβάτης μεριμνά ο ίδιος για τη διαμονή 
του, ο αερομεταφορέας μπορεί να 
περιορίσει το κόστος του καταλύματος σε 
125 ευρώ ανά διανυκτέρευση και σε τρεις 
διανυκτερεύσεις. Εάν ο πραγματικός 
αερομεταφορέας επιλέξει να εφαρμόσει 
τον εν λόγω περιορισμό, υποχρεούται σε 
κάθε περίπτωση να ενημερώσει τους 
επιβάτες περί των διαθέσιμων 
καταλυμάτων μετά τις τρεις 
διανυκτερεύσεις. Η υποχρέωση των 
πραγματικών αερομεταφορέων να 
μεριμνούν για κατάλυμα δεν θίγεται σε 
καμία περίπτωση και πρέπει να 
εκτελείται κατά προτεραιότητα από τους 
ίδιους, επιπλέον της συνεχούς υποχρέωσής 
τους σχετικά με την ενημέρωση των 
επιβατών σύμφωνα με το άρθρο 14.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το ανώτατο όριο των 100 ευρώ ανά διανυκτέρευση και ανά άτομο θα πρέπει να αυξηθεί. Η 
διάρκεια των διανυκτερεύσεων δεν θα πρέπει να περιοριστεί, εκτός από τις περιπτώσεις που ο 
επιβάτης οργανώνει ο ίδιος τη διαμονή του. Στην περίπτωση αυτή, ο επιβάτης θα πρέπει να 
αναμένει ότι ο αερομεταφορέας θα περιορίσει χρονικά το κόστος διανυκτέρευσης. Εκείνο που 
έχει σημασία είναι ότι και σε έκτακτες περιστάσεις, το κόστος μιας πραγματικής διανυκτέρευσης 
θα πρέπει να καταβάλλεται κατά προτεραιότητα από τον αερομεταφορέα.
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Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -10 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-10) Στο άρθρο 10 παράγραφος 2, η 
εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:
«2. Εάν πραγματικός αερομεταφορέας 
τοποθετήσει επιβάτη σε θέση κατώτερη 
από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το 
εισιτήριο, επιστρέφει εντός επτά 
εργάσιμων ημερών, με τους τρόπους που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 
3:»

Or. en

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο -11 (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-11) Το άρθρο 11 παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Σε περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης, 
ματαίωσης και σχετικά σοβαρής 
καθυστέρησης, τα άτομα με αναπηρία 
και τα πρόσωπα μειωμένης 
κινητικότητας και οι τυχόν συνοδοί των, 
καθώς και τα ασυνόδευτα παιδιά, 
δικαιούνται βοήθεια σύμφωνα με το 
άρθρο 9 το ταχύτερο δυνατόν.
Το κατάλυμα που προβλέπεται για τα 
άτομα με αναπηρία και τα πρόσωπα 
μειωμένης κινητικότητας είναι 
προσβάσιμο, οι πληροφορίες που αφορούν 
τα δικαιώματα των εν λόγω προσώπων 
παρέχονται με τρόπους επικοινωνίας 
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προσαρμοσμένους στις ανάγκες τους ενώ 
καλύπτονται επίσης οι ανάγκες των 
σκύλων συνοδείας.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία εξασφαλίζεται μεγαλύτερη προστασία για τις ανάγκες των ατόμων 
με αναπηρία και των προσώπων μειωμένης κινητικότητας.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 11
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν 
εφαρμόζει τους περιορισμούς του άρθρου 
9 παράγραφοι 4 και 5 εάν ο επιβάτης είναι 
άτομο με μειωμένη κινητικότητα ή 
πρόσωπο που τον/την συνοδεύει, 
ασυνόδευτο παιδί, έγκυος ή άτομο που 
χρήσει ιδιαίτερης ιατρικής φροντίδας, υπό 
τον όρο ότι ο αερομεταφορέας ή ο 
πράκτοράς του ή ο διοργανωτής έχουν 
ενημερωθεί για τις ιδιαίτερες ανάγκες 
παροχής βοήθειας τουλάχιστον 48 ώρες 
πριν από την προγραμματισμένη ώρα 
αναχώρησης. Η εν λόγω ενημέρωση 
θεωρείται ότι καλύπτει ολόκληρο το ταξίδι 
και το ταξίδι επιστροφής εάν η σύμβαση 
για αμφότερα τα ταξίδια έχει συναφθεί με 
τον ίδιο αερομεταφορέα.

3. Ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν 
εφαρμόζει τους περιορισμούς του άρθρου 
9 παράγραφοι 4 και 5 εάν ο επιβάτης είναι 
άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη 
κινητικότητα ή πρόσωπο που τον/την 
συνοδεύει, ασυνόδευτο παιδί, έγκυος ή 
άτομο που χρήσει ιδιαίτερης ιατρικής 
φροντίδας, υπό τον όρο ότι ο πραγματικός
αερομεταφορέας ή ο πράκτοράς του ή ο 
διοργανωτής έχουν ενημερωθεί για τις 
ιδιαίτερες ανάγκες παροχής βοήθειας 
τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την 
προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης. Η εν 
λόγω ενημέρωση θεωρείται ότι καλύπτει 
ολόκληρο το ταξίδι και το ταξίδι 
επιστροφής εάν η σύμβαση για αμφότερα 
τα ταξίδια έχει συναφθεί με τον ίδιο 
αερομεταφορέα.

Or. en
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Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 12
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που πραγματικός 
αερομεταφορέας καταβάλει την 
αποζημίωση ή εκπληρώσει τις υπόλοιπες 
υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος 
κανονισμού, καμία διάταξη του παρόντος 
κανονισμού ή της εθνικής νομοθεσίας δεν 
μπορεί να ερμηνευθεί ως περιορίζουσα το 
δικαίωμά του να απαιτήσει αποζημίωση
για τις δαπάνες που προκλήθηκαν βάσει 
του παρόντος κανονισμού από τυχόν 
τρίτους οι οποίοι συνέβαλαν στο συμβάν 
που προκάλεσε την αποζημίωση ή τις 
υπόλοιπες υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση που πραγματικός 
αερομεταφορέας καταβάλει την 
αποζημίωση ή εκπληρώσει τις υπόλοιπες 
υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος 
κανονισμού, και με την επιφύλαξη των 
δηλώσεων αποποίησης ευθύνης στο 
πλαίσιο υφιστάμενων συμβάσεων μεταξύ 
τρίτων, καμία διάταξη του παρόντος 
κανονισμού ή της εθνικής νομοθεσίας δεν 
μπορεί να ερμηνευθεί ως περιορίζουσα το 
δικαίωμά του για ανάκτηση των δαπανών
που προκλήθηκαν βάσει του παρόντος 
κανονισμού από τυχόν τρίτους οι οποίοι 
συνέβαλαν στο συμβάν που προκάλεσε την 
αποζημίωση ή τις υπόλοιπες υποχρεώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δηλώσεις αποποίησης ευθύνης στο πλαίσιο υφιστάμενων συμβάσεων (π.χ. μεταξύ 
αερολιμένων και αεροπορικών εταιρειών) δεν θα πρέπει να θίγονται από την παρούσα διάταξη. 
Πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν αφορά τους επιβάτες. 

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 14, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Κατά τις ώρες λειτουργίας τους, οι 
αερομεταφορείς διασφαλίζουν, σε κάθε 
αερολιμένα όπου δραστηριοποιούνται, 
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την παρουσία προσωπικού επικοινωνίας 
ή τρίτου εξουσιοδοτημένου από τον 
συγκεκριμένο αερομεταφορέα, που είναι 
αρμόδιος να παρέχει στους επιβάτες τις 
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένων 
των διαδικασιών υποβολής καταγγελιών, 
να βοηθά και να προβαίνει σε άμεσες 
ενέργειες σε περίπτωση διακοπής πτήσης 
και απώλειας ή καθυστέρησης άφιξης 
αποσκευών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρουσία τοπικού σημείου επαφής που θα εκπροσωπεί τον αερομεταφορέα στον αερολιμένα 
με δυνατότητα άμεσης επέμβασης για λογαριασμό του αερομεταφορέα σε περίπτωση ανάγκης 
θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι οι επιβάτες θα απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους. Μόνον οι 
αεροπορικές εταιρείες διαθέτουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις περιπτώσεις διακοπής 
πτήσης και απώλειας ή καθυστέρησης άφιξης αποσκευών. Η παροχή ενημέρωσης στους 
επιβάτες σχετικά με τα δικαιώματά τους καθώς και τις δυνατότητες υποβολής καταγγελιών και 
αξιώσεων πρέπει να βελτιωθεί.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται έναντι των τυφλών και των 
ατόμων με προβλήματα όρασης με τη 
χρήση άλλων κατάλληλων μέσων.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται έναντι των ατόμων με 
αναπηρία και των ατόμων μειωμένης 
κινητικότητας, ιδιαίτερα των τυφλών και 
των ατόμων με προβλήματα όρασης με τη 
χρήση άλλων κατάλληλων μέσων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι σύμφωνη με προηγούμενες τροπολογίες σχετικά με τον πλήρη ορισμό των 
«ατόμων με αναπηρία ή των ατόμων μειωμένης κινητικότητας», ενώ διευρύνει την ομάδα ώστε 
να καλύπτει όλα τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα μειωμένης κινητικότητας.
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Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα 
εξασφαλίζει ότι στις περιοχές του 
αερολιμένα που προορίζονται για τους 
επιβάτες είναι αναρτημένες, με σαφή και 
ευδιάκριτο τρόπο, γενικές πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών. 
Εξασφαλίζει επίσης ότι οι επιβάτες που 
βρίσκονται στον αερολιμένα 
ενημερώνονται για την ματαίωση της 
πτήσης τους και για τα δικαιώματά τους 
εάν αεροπορική εταιρεία διακόψει 
αιφνιδιαστικά τη λειτουργία της όπως για 
παράδειγμα σε περίπτωση αφερεγγυότητας 
ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της.

4. Ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα 
εξασφαλίζει ότι στις περιοχές του 
αερολιμένα που προορίζονται για τους 
επιβάτες είναι αναρτημένες, με σαφή και 
ευδιάκριτο τρόπο, γενικές πληροφορίες 
σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών. 
Με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει, 
εξασφαλίζει επίσης ότι οι επιβάτες που 
βρίσκονται στον αερολιμένα 
ενημερώνονται για τις αιτίες και τα 
δικαιώματά τους σε περιπτώσεις 
καθυστερήσεων και διακοπών των 
πτήσεων, όπως η ματαίωση της πτήσης 
τους και για τα δικαιώματά τους εάν 
αεροπορική εταιρεία διακόψει 
αιφνιδιαστικά τη λειτουργία της όπως για 
παράδειγμα σε περίπτωση αφερεγγυότητας 
ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φορείς διαχείρισης των αερολιμένων δεν διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με μεμονωμένους 
επιβάτες. Θα πρέπει καταρχάς να λαμβάνουν τις πληροφορίες από τους αερομεταφορείς, 
προκειμένου να συμμορφωθούν με την ως άνω υποχρέωση.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 14 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν ο επιβάτης δεν έχει αγοράσει 
εισιτήριο απευθείας από τον πραγματικό 
αερομεταφορέα αλλά από μεσάζοντα 
εγκατεστημένο στην Ένωση, ο εν λόγω 
μεσάζων παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας 
του επιβάτη στον αερομεταφορέα, υπό τον 
όρο ότι ο επιβάτης έχει δώσει την ρητή και
έγγραφη συγκατάθεσή του. Η 
συγκατάθεση μπορεί να δοθεί μόνο σε 
«προαιρετική» βάση. Ο αερομεταφορέας 
επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω 
στοιχεία επικοινωνίας αποκλειστικά για το 
σκοπό της εκπλήρωσης της υποχρέωσης 
ενημέρωσης βάσει του παρόντος άρθρου
και όχι για εμπορικούς σκοπούς και 
διαγράφει τα στοιχεία επικοινωνίας εντός 
72 ωρών από την ολοκλήρωση της 
σύμβασης μεταφοράς. Η επεξεργασία, 
πρόσβαση και αποθήκευση των εν λόγω 
δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με 
την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

6. Εάν ο επιβάτης δεν έχει αγοράσει 
εισιτήριο απευθείας από τον πραγματικό 
αερομεταφορέα αλλά από μεσάζοντα 
εγκατεστημένο στην Ένωση, ο εν λόγω 
μεσάζων παρέχει τα στοιχεία επικοινωνίας 
του επιβάτη στον αερομεταφορέα, υπό τον 
όρο ότι ο επιβάτης έχει δώσει τη 
συναίνεσή του. Η συναίνεση μπορεί να 
δοθεί μόνο σε «προαιρετική» βάση. Ο 
αερομεταφορέας επιτρέπεται να 
χρησιμοποιήσει τα εν λόγω στοιχεία 
επικοινωνίας αποκλειστικά για το σκοπό 
της εκπλήρωσης της υποχρέωσης 
ενημέρωσης βάσει του παρόντος άρθρου 
και όχι για εμπορικούς σκοπούς και 
διαγράφει τα στοιχεία επικοινωνίας εντός 
72 ωρών από την ολοκλήρωση της 
σύμβασης μεταφοράς. Η παροχή της
συναίνεσης του επιβάτη για τη διαβίβαση 
των στοιχείων επικοινωνίας του στον 
αερομεταφορέα και για την επεξεργασία, 
πρόσβαση και αποθήκευση των εν λόγω 
δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με 
την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συναίνεση του επιβάτη θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί 
προστασίας των δεδομένων, η οποία δεν διευκρινίζει την ακριβή μορφή συναίνεσης 
(«έγγραφη»). Ο όρος «συγκατάθεση» αντικαθίσταται από τον όρο «συναίνεση», σύμφωνα με τη 
διατύπωση που χρησιμοποιείται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων.
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Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 13
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 14 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο μεσάζων εξαιρείται από τις 
υποχρεώσεις της παραγράφου 6 εάν είναι 
σε θέση να αποδείξει την ύπαρξη 
εναλλακτικού συστήματος που 
εξασφαλίζει την ενημέρωση του επιβάτη 
χωρίς την διαβίβαση των σχετικών 
στοιχείων επικοινωνίας.

7. Ο μεσάζων εξαιρείται από τις 
υποχρεώσεις της παραγράφου 6 εάν είναι 
σε θέση να αποδείξει την ύπαρξη 
εναλλακτικού συστήματος που 
εξασφαλίζει την ενημέρωση του επιβάτη 
χωρίς την διαβίβαση των σχετικών 
στοιχείων επικοινωνίας ή εάν ο επιβάτης 
έχει επιλέξει να μην παρέχει τα στοιχεία 
επικοινωνίας του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μεσάζοντες δεν θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για την παροχή πληροφοριών σε 
περίπτωση που οι επιβάτες έχουν επιλέξει να μην παρέχουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει εθνική αρχή 
επιβολής αρμόδια για την επιβολή του 
παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις 
πτήσεις που αναχωρούν από αερολιμένες 
στο έδαφός του και τις πτήσεις από τρίτες 
χώρες προς τους εν λόγω αερολιμένες. Τα 
κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή 
για την αρχή που ορίζεται κατ' εφαρμογή 
της παρούσας παραγράφου.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει εθνική αρχή 
επιβολής αρμόδια για την επιβολή του 
παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις
παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού σε 
αερολιμένες ευρισκόμενους στο έδαφός 
του, τις πτήσεις που αναχωρούν από 
αερολιμένες στο έδαφός του και τις 
πτήσεις από τρίτες χώρες προς τους εν 
λόγω αερολιμένες. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή για την αρχή 
που ορίζεται κατ' εφαρμογή της παρούσας 
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παραγράφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός ισχύει εξίσου για τις παραβιάσεις σε αερολιμένες που βρίσκονται στο έδαφος των 
κρατών μελών της ΕΕ.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι κυρώσεις που προβλέπουν τα κράτη 
μέλη για τις παραβιάσεις του παρόντος 
κανονισμού είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές.

3. Οι κυρώσεις που προβλέπουν τα κράτη 
μέλη για τις παραβιάσεις του παρόντος 
κανονισμού είναι αξιόπιστες,
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις κυρώσεις που 
μπορούν να επιβάλλονται στις αεροπορικές εταιρείες για τη μη τήρηση του κανονισμού 
261/2004 (ανώτατο ύψος 4,5 εκατ. ευρώ στην Ισπανία, εν συγκρίσει με λιγότερο από 1 000 
ευρώ στην Πολωνία και τη Ρουμανία). Συχνά, το ανώτατο όριο των κυρώσεων είναι 
χαμηλότερο από το κόστος με το οποίο ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωπες οι αεροπορικές 
εταιρείες όταν τηρούν τον κανονισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν παρέχεται στους 
αερομεταφορείς οικονομικό κίνητρο για την τήρηση του παρόντος κανονισμού. Οι κυρώσεις θα 
πρέπει να είναι αρκούντως αυστηρές ώστε οι εταιρείες να έχουν οικονομικό κίνητρο για τη 
συνεπή τήρηση του κανονισμού.

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 14
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 16 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στις περιπτώσεις που οι φορείς οι 
οποίοι έχουν οριστεί βάσει των άρθρων 
16 και 16α είναι διαφορετικοί, 
δημιουργούνται μηχανισμοί υποβολής 
αναφοράς για να εξετάζεται η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των διάφορων 
φορέων, ώστε η εθνική αρχή επιβολής να 
είναι σε θέση να φέρει σε πέρας τα 
καθήκοντά της όσον αφορά την επιτήρηση 
και την επιβολή και ο φορέας ο οποίος έχει 
οριστεί βάσει του άρθρου 16α να είναι σε 
θέση να συλλέγει τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την εξέταση
μεμονωμένων καταγγελιών.

4. Σύμφωνα με την οδηγία 2013/11/EΕ,
δημιουργούνται μηχανισμοί συνεργασίας 
μεταξύ της εθνικής αρχής επιβολής και 
του φορέα που έχει οριστεί βάσει του 
άρθρου 16α, οι οποίοι περιλαμβάνουν την 
αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών, ώστε 
η εθνική αρχή επιβολής να είναι σε θέση 
να φέρει σε πέρας τα καθήκοντά της όσον 
αφορά την επιτήρηση και την επιβολή και 
ο φορέας ο οποίος έχει οριστεί βάσει του 
άρθρου 16α να είναι σε θέση να συλλέγει
τις πληροφορίες και την τεχνική 
εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται για τη 
διεκπεραίωση μεμονωμένων καταγγελιών. 
Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργηθεί σε 
επίπεδο Ένωσης μηχανισμός μεταξύ 
όλων των φορέων που έχουν οριστεί 
δυνάμει του παρόντος άρθρου και του 
άρθρου 16α για τη διασφάλιση της 
ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις 
παραβιάσεις, τις κυρώσεις και τις 
βέλτιστες πρακτικές επιβολής μεταξύ 
όλων των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη νέα οδηγία για την ΕΕΔ, οι εν λόγω μηχανισμοί ενημέρωσης και συνεργασίας 
προβλέπονται μεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής (ΕΑΕ) και των φορέων εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών (φορέων ΕΕΔ) στο επίπεδο κάθε κράτους μέλους. Κατά την άποψη του 
εισηγητή, θα πρέπει να υφίστανται παρόμοιοι μηχανισμοί και σε ενδοκοινοτικό επίπεδο. Η 
τακτική πανευρωπαϊκή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των ΕΑΕ και των φορέων ΕΕΔ 
θα βελτιώσει την εφαρμογή του κανονισμού. Η στενότερη συνεργασία μεταξύ όλων των ΕΑΕ 
έχει ήδη ζητηθεί στο πλαίσιο προηγούμενων ψηφισμάτων και δεν θα παρεμβαίνει στον ρόλο της 
Επιτροπής εν προκειμένω.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 14 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14α. Στο άρθρο 16, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«6α. Εν αναμονή της μεταφοράς των 
διατάξεων της οδηγίας 2013/11/EΕ στο 
εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, κάθε 
επιβάτης μπορεί να υποβάλλει καταγγελία 
σε οιαδήποτε εθνική αρχή επιβολής 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση του 
παρόντος κανονισμού σε οιονδήποτε 
αερολιμένα ευρισκόμενο στο έδαφος ενός 
κράτους μέλους, ή όσον αφορά τις 
πτήσεις από οιονδήποτε αερολιμένα 
ευρισκόμενο στο έδαφος ενός κράτους 
μέλους, ή τις πτήσεις από τρίτες χώρες 
προς τους εν λόγω αερολιμένες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εισάγεται για να εξασφαλιστεί ότι οι ΕΑΕ εξακολουθούν να αποτελούν 
τους αρμόδιους φορείς διεκπεραίωσης καταγγελιών έως την έναρξη  ισχύος της οδηγίας για την 
ΕΕΔ το 2015. Μέχρι τη δημιουργία του νέου φορέα επίλυσης διαφορών, οι επιβάτες θα πρέπει 
να εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα υποβολής ατομικών καταγγελιών σε κάθε εθνική 
αρχή επιβολής.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 16 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την κράτηση, οι αερομεταφορείς 
ενημερώνουν τους επιβάτες σχετικά με τις 
διαδικασίες που εφαρμόζουν για την 
διεκπεραίωση αξιώσεων αποζημίωσης και 
καταγγελιών όσον αφορά το δικαιώματα 
που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό 
και σχετικά με τις συναφείς διευθύνσεις 
επικοινωνίας στις οποίες οι επιβάτες 

1. Οι αερομεταφορείς ενημερώνουν τους 
επιβάτες σχετικά με τις διαδικασίες που 
εφαρμόζουν για την διεκπεραίωση 
αξιώσεων αποζημίωσης και καταγγελιών 
και τις σχετικές προθεσμίες που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου, όσον αφορά το 
δικαιώματα που καθορίζονται στον 
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μπορούν να υποβάλλουν αξιώσεις 
αποζημίωσης και καταγγελίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
μέσων διαβίβασης. Ο αερομεταφορέας 
ενημερώνει επίσης τους επιβάτες για τον 
φορέα ή τους φορείς που είναι αρμόδιοι 
για την διεκπεραίωση των καταγγελιών 
των επιβατών.

παρόντα κανονισμό και σχετικά με τις 
συναφείς διευθύνσεις επικοινωνίας στις 
οποίες οι επιβάτες μπορούν να υποβάλλουν 
αξιώσεις αποζημίωσης και καταγγελίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
μέσων διαβίβασης. Ο αερομεταφορέας και, 
κατά περίπτωση, ο διοργανωτής,
ενημερώνει επίσης τους επιβάτες για τον 
φορέα ή τους φορείς που είναι αρμόδιοι 
για την διεκπεραίωση των καταγγελιών 
των επιβατών, όπως καθορίζεται από τα 
κράτη μέλη βάσει του παρόντος άρθρου 
και του άρθρου 16. Οι σχετικές 
πληροφορίες παρέχονται κατά την 
κράτηση, είναι προσιτές σε όλους, 
αναφέρονται με σαφήνεια στο εισιτήριο 
του επιβάτη και στις ιστοσελίδες του 
αερομεταφορέα, και διανέμονται στα 
γραφεία του αερομεταφορέα στους 
αερολιμένες. Στους επιβάτες παρέχεται 
έντυπο υποβολής καταγγελίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθεί η ενημέρωση που παρέχεται στους επιβάτες σχετικά με τις διαδικασίες για 
την διεκπεραίωση αξιώσεων αποζημίωσης και καταγγελιών. Εάν κριθεί σκόπιμο, ο 
διοργανωτής διαβιβάζει γενικές πληροφορίες στους επιβάτες σχετικά με τις διαδικασίες, 
περιλαμβανομένων και των διευθύνσεων επικοινωνίας των αρμόδιων φορέων.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 16 α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στο άρθρο 16α, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Ο αερομεταφορέας φέρει το βάρος 
της απόδειξης σχετικά με την παροχή 
των αναγκαίων πληροφοριών στους 
επιβάτες.»
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Or. en

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 16 α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν επιβάτης επιθυμεί να υποβάλει 
καταγγελία στον αερομεταφορέα σχετικά 
με τα δικαιώματά του βάσει του παρόντος 
κανονισμού, την υποβάλλει εντός τριμήνου 
από την ημερομηνία κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκε η πτήση ή είχε 
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί. 
Εντός 7 ημερών από την παραλαβή της 
καταγγελίας, ο μεταφορέας επιβεβαιώνει 
την παραλαβή της στον επιβάτη. Εντός 
διμήνου από την παραλαβή της 
καταγγελίας, ο μεταφορέας παρέχει πλήρη 
απάντηση στην επιβάτη.

2. Εάν επιβάτης επιθυμεί να υποβάλει 
καταγγελία στον αερομεταφορέα σχετικά 
με τα δικαιώματά του βάσει του παρόντος 
κανονισμού, την υποβάλλει εντός τριμήνου 
από την ημερομηνία κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκε η πτήση ή είχε 
προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί, με 
την επιφύλαξη του δικαιώματος της 
πρόσβασης στο δικαστικό σύστημα και 
στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών 
μετά τη λήξη του τριμήνου. Εντός 7 
ημερών από την παραλαβή της 
καταγγελίας, ο αερομεταφορέας
επιβεβαιώνει την παραλαβή της στον 
επιβάτη. Εντός διμήνου από την παραλαβή 
της καταγγελίας, ο αερομεταφορέας
παρέχει πλήρη απάντηση στην επιβάτη. Σε 
περίπτωση που ο αερομεταφορέας δεν 
παρέχει πλήρη απάντηση εντός του 
διμήνου, θεωρείται ότι αποδέχεται τις 
αξιώσεις του επιβάτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να υπογραμμίσει το γεγονός ότι η εθνική νομοθεσία οφείλει να 
παρέχει μέσα δικαστικής προσφυγής καθώς και ότι αυτό δεν αποτελεί επιλογή. Τα δικαιώματα 
που καθορίζονται με τον κανονισμό πρέπει να εκτελούνται (βλέπε υποθέσεις Sousa Rodríguez 
και McDonagh).
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Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 16 α – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σύμφωνα με το συναφές ενωσιακό και 
εθνικό δίκαιο, κάθε κράτος μέλος ορίζει 
εθνικό φορέα ή φορείς αρμόδιους για την 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών 
μεταξύ αερομεταφορέων και επιβατών 
όσον αφορά τα δικαιώματα που καλύπτει ο 
παρών κανονισμός.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
επιβάτες αεροπορικών μεταφορών
μπορούν να υποβάλλουν τις διαφορές 
τους με τους αερομεταφορείς σχετικά με 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό 
σε ανεξάρτητους, αποτελεσματικούς και 
αποδοτικούς μηχανισμούς εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφορών. Για τον σκοπό αυτόν, 
κάθε κράτος μέλος ορίζει εθνικό φορέα ή 
φορείς αρμόδιους για την εξωδικαστική 
επίλυση των διαφορών μεταξύ 
αερομεταφορέων και επιβατών όσον 
αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
που καλύπτει ο παρών κανονισμός. Για τις 
διαφορές που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2013/11/EΕ, 
εφαρμόζεται μόνο η εν λόγω οδηγία. Οι 
αερομεταφορείς συμμορφώνονται με το 
σύστημα ΕΕΔ που προβλέπεται από την 
οδηγία 2013/11/EΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επικαιροποιεί το κείμενο, σύμφωνα με τη νέα οδηγία 2013/11/EΕ για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ), η οποία ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
δημιουργήσουν εθνικό φορέα ή φορείς για την ικανοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν 
αφενός από την οδηγία για την ΕΕΔ και αφετέρου από τον παρόντα αναθεωρημένο κανονισμό.

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 16 α – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε επιβάτης μπορεί να υποβάλλει 
καταγγελία σε οιοδήποτε φορέα που έχει 
οριστεί βάσει της παραγράφου 3, για 
παραβίαση του παρόντος κανονισμού, σε 
οιονδήποτε αερολιμένα ευρισκόμενο στο 
έδαφος κράτους μέλους ή για οιαδήποτε 
πτήση από τρίτη χώρα σε αερολιμένα 
ευρισκόμενο στο εν λόγω έδαφος. Οι εν 
λόγω καταγγελίες επιτρέπεται να 
υποβληθούν το νωρίτερο δύο μήνες μετά 
την υποβολή καταγγελίας στον οικείο 
μεταφορέα, εκτός εάν ο μεταφορέας έχει 
ήδη δώσει τελική απάντηση στην εν λόγω 
καταγγελία.

4. Μετά την παραλαβή της πλήρους 
απάντησης από τον αερομεταφορέα, ο 
οικείος επιβάτης μπορεί να υποβάλλει 
καταγγελία σε οιοδήποτε φορέα που έχει 
οριστεί βάσει της παραγράφου 3, για 
παραβίαση του παρόντος κανονισμού, σε 
οιονδήποτε αερολιμένα ευρισκόμενο στο 
έδαφος κράτους μέλους ή για οιαδήποτε 
πτήση από αερολιμένα ευρισκόμενο στο 
έδαφος κράτους μέλους ή από τρίτη χώρα 
προς τους εν λόγω αερολιμένες. Οι εν 
λόγω καταγγελίες επιτρέπεται να 
υποβληθούν εντός προκαθορισμένης 
προθεσμίας, η οποία δεν πρέπει να είναι 
μικρότερη από ένα έτος από την 
ημερομηνία κατά την οποία ο επιβάτης 
υπέβαλε την καταγγελία ή την αξίωση 
στον οικείο μεταφορέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσαρμόζει το άρθρο σύμφωνα με τη νέα οδηγία 2013/11/EΕ για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ). 

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 16 α – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εντός 7 ημερών από την παραλαβή της 
καταγγελίας, ο ορισμένος φορέας 
επιβεβαιώνει την παραλαβή της και
αποστέλλει αντίγραφο στην αρμόδια 
εθνική αρχή επιβολής. Η προθεσμία 
τελικής απάντησης στον καταγγέλλοντα 
δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την 
ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας. 
Αντίγραφο της τελικής απάντησης 

5. Σε περίπτωση που ο ορισμένος φορέας 
λάβει καταγγελία, γνωστοποιεί στα μέρη 
τη διαφορά αμέσως μετά την παραλαβή 
όλων των εγγράφων που περιέχουν τις 
σχετικές με την καταγγελία πληροφορίες.
Ο ορισμένος φορέας αποστέλλει 
αντίγραφο των εγγράφων που σχετίζονται 
με την καταγγελία στην αρμόδια εθνική 
αρχή επιβολής. Η προθεσμία τελικής 
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διαβιβάζεται στην εθνική αρχή επιβολής. απάντησης στον καταγγέλλοντα δεν 
υπερβαίνει τις 90 ημερολογιακές ημέρες 
από την ημερομηνία κατά την οποία ο 
ορισμένος φορέας έλαβε τον πλήρη 
φάκελο της καταγγελίας. Αντίγραφο της 
τελικής απάντησης διαβιβάζεται στην 
εθνική αρχή επιβολής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσαρμόζει το άρθρο σύμφωνα με τη νέα οδηγία 2013/11/EΕ για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ). 

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 16 α – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 16α, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«5α. Οι αερομεταφορείς κοινοποιούν 
στους φορείς των κρατών μελών στα 
οποία δραστηριοποιούνται, και οι οποίοι 
έχουν οριστεί βάσει του παρόντος 
άρθρου, τα στοιχεία επικοινωνίας τους 
για τα θέματα που καλύπτει ο παρών 
κανονισμός.»

Or. en

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 15
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 16 β – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή στηρίζει το διάλογο μεταξύ 1. Η Επιτροπή στηρίζει το διάλογο και 
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των κρατών μελών σχετικά με την 
ερμηνεία ανά κράτος μέλος και την 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού μέσω της επιτροπής του 
άρθρου 16γ.

προάγει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών σχετικά με την ερμηνεία 
ανά κράτος μέλος και την εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού μέσω 
της επιτροπής του άρθρου 16γ.

Or. en

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – σημείο 16
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2017 σχετικά με 
την λειτουργία και τα αποτελέσματα του 
παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά 
τις επιπτώσεις των αποζημιώσεων για 
μεγάλες καθυστερήσεις και του
περιορισμούς της παροχής καταλύματος σε 
έκτακτες περιστάσεις μεγάλης διάρκειας. 
Η Επιτροπή υποβάλλει επίσης έκθεση 
σχετικά με την ενισχυμένη προστασία των 
επιβατών σε πτήσεις από τρίτες χώρες που 
πραγματοποιούνται από μη κοινοτικούς
μεταφορείς, στο πλαίσιο διεθνών 
συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών.

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2017 σχετικά με 
την λειτουργία και τα αποτελέσματα του 
παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά 
τις επιπτώσεις των αποζημιώσεων για 
μεγάλες καθυστερήσεις και τους
περιορισμούς της παροχής καταλύματος σε 
έκτακτες περιστάσεις μεγάλης διάρκειας, 
θέματα που αφορούν την ερμηνεία των 
έκτακτων περιστάσεων, τα στατιστικά 
στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από τις 
εθνικές αρχές επιβολής σχετικά με τις 
δραστηριότητές τους, 
συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων 
και των πορισμάτων τους σχετικά με 
ύποπτες πρακτικές των αερομεταφορέων, 
την πρόοδο ως προς τη σύσταση εθνικών 
φορέων που είναι αρμόδιοι για την 
εξωδικαστική επίλυση διαφορών και τις 
δραστηριότητες των τελευταίων. Η 
Επιτροπή υποβάλλει επίσης έκθεση 
σχετικά με την ενισχυμένη προστασία των 
επιβατών σε πτήσεις από τρίτες χώρες που 
πραγματοποιούνται από μη ενωσιακούς
μεταφορείς, στο πλαίσιο διεθνών 
συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την άποψη του εισηγητή, η υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει αναλυτικότερες πληροφορίες με στόχο την αξιολόγηση των επιπτώσεων, της 
εφαρμογής και της επιβολής του κανονισμού.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κοινοτικός αερομεταφορέας διαθέτει 
έντυπο καταγγελίας στον αερολιμένα με 
το οποίο ο επιβάτης είναι δυνατόν να 
υποβάλει αμέσως σχετική καταγγελία για 
ζημία ή καθυστέρηση άφιξης αποσκευών. 
Το εν λόγω έντυπο καταγγελίας, το οποίο 
είναι δυνατόν να έχει την μορφή Δήλωσης 
Μη Παράδοσης Αποσκευής (Property 
Irregularity Report ή PIR) γίνεται 
αποδεκτό από τον αερομεταφορέα στον 
αερολιμένα ως καταγγελία δυνάμει του 
άρθρου 31 παράγραφος 2 της σύμβασης 
του Μόντρεαλ. Η εν λόγω δυνατότητα δεν 
θίγει το δικαίωμα του επιβάτη να υποβάλει 
καταγγελία με άλλα μέσα εντός των 
προθεσμιών που προβλέπονται από τη 
σύμβαση του Μόντρεαλ.»

2. Σε όλους τους αερολιμένες, ο φορέας 
διαχείρισης αερολιμένα συστήνει 
υπηρεσία που θα παρέχει στους επιβάτες 
έντυπο καταγγελίας με το οποίο ο 
επιβάτης είναι δυνατόν να υποβάλει 
αμέσως καταγγελία για ζημία ή 
καθυστέρηση άφιξης αποσκευών κατά την 
άφιξή του. Το εν λόγω έντυπο 
καταγγελίας, το οποίο είναι δυνατόν να 
έχει την μορφή Δήλωσης Μη Παράδοσης 
Αποσκευής (Property Irregularity Report ή 
PIR) γίνεται αποδεκτό από τον 
αερομεταφορέα στον αερολιμένα ως 
καταγγελία δυνάμει του άρθρου 31 
παράγραφος 2 της σύμβασης του 
Μόντρεαλ. Η εν λόγω δυνατότητα δεν 
θίγει το δικαίωμα του επιβάτη να υποβάλει 
καταγγελία με άλλα μέσα εντός των 
προθεσμιών που προβλέπονται από τη 
σύμβαση του Μόντρεαλ.» Στο παράρτημα 
2α του παρόντος κανονισμού παρατίθεται 
εναρμονισμένο σε επίπεδο ΕΕ έντυπο 
αίτησης αποζημίωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία σε περίπτωση καθυστέρησης, ζημίας ή απώλειας 
αποσκευών, η ύπαρξη ειδικής υπηρεσίας αναζήτησης αποσκευών στους αερολιμένες επιτρέπει 
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τη συγκέντρωση των αιτημάτων των επιβατών κατά την άφιξή τους. Ένα εναρμονισμένο σε 
επίπεδο ΕΕ έντυπο καταγγελιών θα συμβάλει στη διευκόλυνση της διαδικασίας, και θα 
προσαρτηθεί στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97
Άρθρο 6 α – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν μεταφέρει ελεγμένα αναπηρικά 
αμαξίδια ή άλλο εξοπλισμό κινητικότητας 
ή συσκευές υποβοήθησης, ο 
αερομεταφορέας και οι πράκτορές του 
προσφέρουν σε κάθε άτομο με μειωμένη 
κινητικότητα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1107/2006, την επιλογή να κάνει, δωρεάν, 
ειδική δήλωση ασφαλιστικού συμφέροντος 
δυνάμει του άρθρου 22 παράγραφος 2 της 
σύμβασης του Μόντρεαλ κατά την 
κράτηση και το αργότερο όταν ο 
εξοπλισμός παραδίδεται στον μεταφορέα.

1. Όταν μεταφέρει ελεγμένα αναπηρικά 
αμαξίδια ή άλλο εξοπλισμό κινητικότητας 
ή συσκευές υποβοήθησης, ο 
αερομεταφορέας και οι πράκτορές του 
προσφέρουν σε κάθε άτομο με αναπηρία ή 
με μειωμένη κινητικότητα όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1107/2006, την επιλογή να 
κάνει, δωρεάν, ειδική δήλωση 
ασφαλιστικού συμφέροντος δυνάμει του 
άρθρου 22 παράγραφος 2 της σύμβασης 
του Μόντρεαλ κατά την κράτηση και το 
αργότερο όταν ο εξοπλισμός παραδίδεται 
στον μεταφορέα. Στο παράρτημα 2β του 
παρόντος κανονισμού παρατίθεται 
υπόδειγμα εντύπου για την εν λόγω 
δήλωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία δήλωσης, θα ήταν χρήσιμο ένα υπόδειγμα εντύπου. 
Το εν λόγω υπόδειγμα θα παρέχει τόσο στους επιβάτες όσο και στους αερομεταφορείς 
κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή σχετικών πληροφοριών, και θα αποτελεί την 
απαραίτητη τεκμηρίωση σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας ή ζημίας εξοπλισμού 
κινητικότητας. 
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Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97
Άρθρο 6 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για την παρακολούθηση της προστασίας 
των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα 
και των επιβατών με αναπηρία σε 
περίπτωση φθοράς του εξοπλισμού 
κινητικότητάς τους, η εθνική αρχή 
επιβολής, εξετάζει επίσης και συνεκτιμά 
τις πληροφορίες σχετικά με τις καταγγελίες 
που αφορούν τον εξοπλισμό κινητικότητας 
που έχουν υποβληθεί στους φορείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 16α του 
κανονισμού 261/2004.

2. Για την παρακολούθηση της προστασίας 
των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα 
και των επιβατών με αναπηρία σε 
περίπτωση φθοράς του εξοπλισμού 
κινητικότητάς τους ή των συσκευών 
υποβοήθησής τους, η εθνική αρχή 
επιβολής, εξετάζει επίσης και συνεκτιμά 
τις πληροφορίες σχετικά με τις καταγγελίες 
που αφορούν τον εξοπλισμό κινητικότητας 
που έχουν υποβληθεί στους φορείς που 
αναφέρονται στο άρθρο 16α του 
κανονισμού 261/2004.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως και σε άλλα μέρη του παρόντος κανονισμού, οι συσκευές υποβοήθησης θα πρέπει να 
θεωρούνται ισοδύναμες με τον εξοπλισμό κινητικότητας.

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97
Άρθρο 6 δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αερομεταφορείς είναι πλήρως 
ελεύθεροι από εμπορικής σκοπιάς να 
καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους 
επιτρέπουν τη μεταφορά αποσκευών, 
αλλά οφείλουν να αναφέρουν σαφώς, κατά
την κράτηση και στα σημεία ελέγχου 
εισιτηρίων (συμπεριλαμβανομένων και 
των μηχανών ελέγχου εισιτηρίων με 
αυτοεξυπηρέτηση), τα μέγιστα όρια 

1. Οι αερομεταφορείς οφείλουν να 
αναφέρουν σαφώς, πριν από την τελική
κράτηση, σε όλους τους διαύλους 
διανομής, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών συστημάτων κράτησης,
και στα σημεία ελέγχου εισιτηρίων 
(συμπεριλαμβανομένων και των μηχανών 
ελέγχου εισιτηρίων με αυτοεξυπηρέτηση), 
τα μέγιστα όρια αποσκευών που 
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αποσκευών που επιτρέπεται να 
μεταφέρουν οι επιβάτες ως χειραποσκευές 
και ως παραδιδόμενες αποσκευές στο 
αεροσκάφος σε κάθε πτήση που 
περιλαμβάνεται στην κράτηση του 
επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
περιορισμών του αριθμού των αποσκευών 
που ισχύει στο πλαίσιο δεδομένου 
μέγιστου ορίου επιτρεπόμενων 
αποσκευών. Σε περίπτωση που 
επιβάλλονται πρόσθετα τέλη για την 
μεταφορά αποσκευών, οι αερομεταφορείς 
αναφέρουν σαφώς τις λεπτομέρειες των 
εν λόγω τελών στην κράτηση και κατόπιν 
αιτήματος στον αερολιμένα.

επιτρέπεται να μεταφέρουν οι επιβάτες ως 
χειραποσκευές και ως παραδιδόμενες 
αποσκευές στο αεροσκάφος σε κάθε πτήση 
που περιλαμβάνεται στην κράτηση του 
επιβάτη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
περιορισμών του αριθμού των αποσκευών 
που ισχύει στο πλαίσιο δεδομένου 
μέγιστου ορίου επιτρεπόμενων αποσκευών 
και λεπτομερειών για τα πρόσθετα τέλη
που ισχύουν για την μεταφορά αποσκευών. 
Ανεξάρτητα από τον δίαυλο διανομής, για 
τα αντικείμενα που επιφέρουν πρόσθετα 
τέλη πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 
καταβολής ναύλου μαζί με τη βασική 
ταξιδιωτική υπηρεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα τέλη για τις αποσκευές και άλλα παρελκόμενα κατά την 
έναρξη της διαδικασίας κράτησης είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
σύγκριση των ναύλων και να διασφαλιστεί η διαφάνεια των τιμών για τους καταναλωτές. Η 
προτεινόμενη τροπολογία είναι συμβατή με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008. Για λόγους 
διαφάνειας, και προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, η υποχρέωση παροχής 
πληροφόρησης θα πρέπει να ισχύει για όλους τους φορείς διανομής προϊόντων αεροπορικών 
μεταφορών, δηλαδή τις αεροπορικές εταιρείες, τα ταξιδιωτικά γραφεία, και τα ηλεκτρονικά 
συστήματα κρατήσεων, μέσω των οποίων πραγματοποιείται κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων 
από τη συντριπτική πλειοψηφία των μεσαζόντων.

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2027/97
Άρθρο 6 δ – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 6δ, παρεμβάλλεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Οι επιβάτες επιτρέπεται να 
μεταφέρουν στον θάλαμο επιβατών, 
χωρίς χρέωση, βασικά προσωπικά 
αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων των 
αγορών που πραγματοποίησαν στον 
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αερολιμένα, πέραν του προβλεπόμενου 
μέγιστου ορίου επιτρεπόμενων 
αποσκευών στον θάλαμο επιβατών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρακτική που ακολουθούν ορισμένοι μεταφορείς σύμφωνα με την οποία οι επιβάτες 
επιτρέπεται να μεταφέρουν μία μόνο χειραποσκευή εντός του αεροσκάφους και στη συνέχεια 
χρεώνονται για κάθε πρόσθετο αντικείμενο, όπως οι αγορές που πραγματοποίησαν στον 
αερολιμένα, έχει προκαλέσει σύγχυση στους επιβάτες και έχει επιδεινώσει την οικονομική 
δραστηριότητα στα σημεία λιανικής πώλησης των αερολιμένων. Η απαγόρευση του 
επονομαζόμενου κανόνα της μίας χειραποσκευής συνάδει με τη θέση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, όπως εκφράζεται σε διάφορα ψηφίσματα και συζητήσεις της ολομέλειας.

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 ε – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κοινοτικοί αερομεταφορείς 
επιτρέπουν στους επιβάτες να μεταφέρουν 
ένα μουσικό όργανο στον θάλαμο 
επιβατών αεροσκάφους με την 
προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται οι σχετικοί 
κανόνες ασφαλείας και οι τεχνικές 
προδιαγραφές και περιορισμοί του οικείου 
αεροσκάφους. Τα μουσικά όργανα 
γίνονται δεκτά προς μεταφορά εντός του 
θαλάμου επιβατών εφόσον τα εν λόγω 
όργανα είναι δυνατόν να τοποθετηθούν με 
ασφάλεια σε κατάλληλο διαμέρισμα 
αποσκευών εντός του θαλάμου ή κάτω από 
το κάθισμα του επιβάτη. Οι 
αερομεταφορείς μπορούν να καθορίσουν 
ότι το μουσικό όργανο αποτελεί μέρος της 
επιτρεπόμενης χειραποσκευής του επιβάτη 
και ότι δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί 
επιπλέον των επιτρεπόμενων 
χειραποσκευών.

1. Οι ενωσιακοί αερομεταφορείς 
επιτρέπουν στους επιβάτες να μεταφέρουν 
ένα μουσικό όργανο στον θάλαμο 
επιβατών αεροσκάφους με την 
προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται οι σχετικοί 
κανόνες ασφαλείας και οι τεχνικές 
προδιαγραφές και περιορισμοί του οικείου 
αεροσκάφους. Τα μουσικά όργανα 
γίνονται δεκτά προς μεταφορά εντός του 
θαλάμου επιβατών εφόσον τα εν λόγω 
όργανα είναι δυνατόν να τοποθετηθούν με 
ασφάλεια σε κατάλληλο διαμέρισμα 
αποσκευών εντός του θαλάμου ή κάτω από 
το κάθισμα του επιβάτη. Όταν γίνεται 
δεκτό για μεταφορά εντός του θαλάμου 
επιβατών του αεροσκάφους, το μουσικό 
όργανο αποτελεί μέρος της επιτρεπόμενης 
χειραποσκευής του επιβάτη. Ο 
αερομεταφορέας δύναται να καθορίσει 
την επιβολή επιπλέον τελών για τις 
χειραποσκευές που μεταφέρονται 
επιπλέον των επιτρεπόμενων 
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χειραποσκευών.

Or. en

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 ε – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν το μουσικό όργανο είναι πολύ 
μεγάλο για να τοποθετηθεί με ασφάλεια σε 
κατάλληλο διαμέρισμα αποσκευών στο 
θάλαμο επιβατών ή κάτω από το κάθισμα 
του επιβάτη, οι αερομεταφορείς είναι 
δυνατόν να ζητήσουν την καταβολή 
δεύτερου ναύλου εάν τα μουσικά όργανα 
μεταφέρονται ως χειραποσκευές σε 
δεύτερο κάθισμα. Όταν καταβληθεί ναύλος 
για δεύτερο κάθισμα οι αερομεταφορείς 
καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες το 
κάθισμα του επιβάτη να είναι δίπλα σε 
εκείνο στο οποίο τοποθετείται το μουσικό 
όργανο. Όταν διατίθεται και εάν ζητηθεί, 
τα μουσικά όργανα μεταφέρονται σε 
θερμαινόμενο τμήμα του διαμερίσματος 
φορτίου του αεροσκάφους με την 
προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται οι σχετικοί 
κανόνες ασφαλείας, οι περιορισμοί χώρου 
και οι τεχνικές προδιαγραφές του οικείου 
αεροσκάφους. Οι αερομεταφορείς 
αναφέρουν σαφώς στους οικείους όρους 
και προϋποθέσεις τη βάση επί της οποίας 
μεταφέρονται τα μουσικά όργανα και τα 
εφαρμοζόμενα τέλη.

2. Όταν το μουσικό όργανο είναι πολύ 
μεγάλο για να τοποθετηθεί με ασφάλεια σε 
κατάλληλο διαμέρισμα αποσκευών στο 
θάλαμο επιβατών ή κάτω από το κάθισμα 
του επιβάτη, οι αερομεταφορείς είναι 
δυνατόν να ζητήσουν την καταβολή 
δεύτερου ναύλου εάν τα μουσικά όργανα 
μεταφέρονται ως χειραποσκευές σε 
δεύτερο κάθισμα. Όταν καταβληθεί ναύλος 
για δεύτερο κάθισμα οι αερομεταφορείς 
καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες το 
κάθισμα του επιβάτη να είναι δίπλα σε 
εκείνο στο οποίο τοποθετείται το μουσικό 
όργανο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να βελτιωθεί η δομή του άρθρου, το κείμενο που διεγράφη έχει χωριστεί και 
ενσωματωθεί στο άρθρο 6ε παράγραφος 2α (νέα) και 2β (νέα). 
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Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 ε – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 6ε, παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«2α. Όταν διατίθεται χώρος και εάν 
ζητηθεί, τα μουσικά όργανα 
μεταφέρονται σε θερμαινόμενο τμήμα του 
διαμερίσματος φορτίου του αεροσκάφους 
με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται οι 
σχετικοί κανόνες ασφαλείας, οι 
περιορισμοί χώρου και οι τεχνικές 
προδιαγραφές του οικείου αεροσκάφους. 
Οι αερομεταφορείς παρέχουν ειδικές 
ετικέτες οι οποίες τοποθετούνται σε 
ευδιάκριτες θέσεις στα μουσικά όργανα 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
απολαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα. 
Μόνο τα μουσικά όργανα που είναι 
κατάλληλα συσκευασμένα σε άκαμπτη 
ή/και σκληρή θήκη, η οποία έχει 
σχεδιαστεί ειδικά για τα εν λόγω 
αντικείμενα, επιτρέπεται να μεταφέρονται 
ως φορτίο αεροσκάφους.»

Or. en

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Άρθρο 6 ε – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο άρθρο 6ε, παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
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παράγραφος:
«2β. Οι αερομεταφορείς αναφέρουν 
σαφώς κατά την κράτηση και στους 
οικείους όρους και προϋποθέσεις τη βάση 
επί της οποίας μεταφέρονται τα μουσικά 
όργανα συμπεριλαμβανομένων των 
επιβαλλόμενων τελών και των 
εγκαταστάσεων για τη μεταφορά των 
μουσικών οργάνων που είναι διαθέσιμες 
στο οικείο αεροσκάφος. Όταν πρέπει να 
γίνει κράτηση για δεύτερο κάθισμα, οι 
επιβάτες θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα κράτησης του εν λόγω 
δεύτερου καθίσματος ηλεκτρονικά.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τους όρους μεταφοράς των μουσικών οργάνων 
θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και να κοινοποιούνται στους επιβάτες μαζί με άλλες 
σχετικές πληροφορίες, ιδιαίτερα πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κράτησης. 

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα 1  παράγραφος 1 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii. τεχνικά προβλήματα άσχετα προς την 
κανονική λειτουργία του αεροσκάφους, 
όπως ο εντοπισμός ελαττώματος κατά τη 
διάρκεια της σχετικής πτήσης, τα οποία 
εμποδίζουν την κανονική συνέχιση της 
πτήσης· ή κρυφά κατασκευαστικά 
ελαττώματα που εντοπίζονται από τον 
κατασκευαστή ή από αρμόδια αρχή και τα 
οποία διακυβεύουν την ασφάλεια της 
πτήσης·

ii. τεχνικά προβλήματα που επηρεάζουν το 
αεροσκάφος και τα οποία προκαλούνται 
από φυσικές καταστροφές, πράξεις 
δολιοφθοράς ή τρομοκρατίας ή από 
μετεωρολογικές συνθήκες, ή κρυφά 
κατασκευαστικά ελαττώματα που 
εντοπίζονται από τον κατασκευαστή ή από 
αρμόδια αρχή ή ελαττώματα που 
προκύπτουν κατά τη διάρκεια της πτήσης 
και οφείλονται σε λόγους άλλους από 
εκείνους που αναφέρονται στο σημείο i) 
της παραγράφου 2, εφόσον τα εν λόγω 
ελαττώματα διακυβεύουν την ασφάλεια 
της πτήσης και εμποδίζουν την ομαλή 
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συνέχισή της·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την απόφαση στην υπόθεση Wallentin/Herrmann, τα τεχνικά ελαττώματα δεν 
αποτελούν κατά βάση έκτακτες περιστάσεις. Εξαίρεση θα πρέπει να αποτελούν τα τεχνικά 
προβλήματα που προκαλούνται από συνθήκες που δεν υπόκεινται σε έλεγχο. Στην κατηγορία 
αυτή εμπίπτουν οι αιτίες που αναφέρονται στην τροπολογία, οι οποίες διακυβεύουν πάντα την 
ασφάλεια της πτήσης και καθιστούν αδύνατη την ομαλή συνέχισή της. 

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα 1  παράγραφος 1 – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii. κίνδυνοι ασφαλείας, πράξεις 
δολιοφθοράς ή τρομοκρατίας που 
καθιστούν αδύνατη την ασφαλή εκτέλεση 
της πτήσης·

iii. πράξεις δολιοφθοράς ή τρομοκρατίας 
που καθιστούν αδύνατη την ασφαλή 
εκτέλεση της πτήσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «κίνδυνοι ασφαλείας» είναι πολύ γενικός και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα 1 παράγραφος 1 – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v. περιορισμοί της διαχείρισης της 
εναέριας κυκλοφορίας ή κλείσιμο του 
εναέριου χώρου ή αερολιμένα·

v. απρόβλεπτοι περιορισμοί της 
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας ή 
απρόβλεπτο κλείσιμο του εναέριου χώρου 
ή αερολιμένα·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο η ύπαρξη απρόβλεπτων περιορισμών και εμποδίων ορίζεται ως έκτακτη περίσταση. Οι 
περιορισμοί που γνωστοποιούνται εγκαίρως ή οι γνωστοί περιορισμοί δεν ανήκουν στις 
έκτακτες περιστάσεις, καθώς οι αερομεταφορείς μπορούν να ενεργήσουν αναλόγως.

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα 1 παράγραφος 1 – σημείο vii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vii. εργατικές διαφορές στον πραγματικό 
αερομεταφορέα ή σε φορείς παροχής 
βασικών υπηρεσιών όπως οι αερολιμένες ή 
οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

vii. εργατικές διαφορές στον πραγματικό 
αερομεταφορέα ή σε φορείς παροχής 
βασικών υπηρεσιών όπως οι αερολιμένες ή 
οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας, αλλά 
μόνο σε περίπτωση που οι εν λόγω 
διαφορές αφορούν έλλειψη συμμόρφωσης 
με τις απαιτήσεις σχετικά με την περίοδο 
ειδοποίησης που προβλέπεται από την 
εθνική νομοθεσία και τις συλλογικές 
συμβάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αερομεταφορέας μπορεί να προσαρμοστεί στα μέτρα που ανακοινώνονται στο πλαίσιο μίας 
εργατικής διαφοράς. Επομένως, αυτά δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
έκτακτων περιστάσεων.

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα 1 – παράγραφος 2 – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i. τεχνικά προβλήματα που σχετίζονται με i. τεχνικά προβλήματα που προκύπτουν 
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την κανονική λειτουργία του 
αεροσκάφους όπως πρόβλημα που 
εντοπίζεται κατά την τακτική συντήρηση 
ή κατά τη διάρκεια των ελέγχων του 
αεροσκάφους πριν από την πτήση ή που 
ανακύπτει λόγω παράλειψης εκτέλεσης 
της συντήρησης ή των ελέγχων του 
αεροσκάφους πριν από την πτήση· και

από γεγονότα, τα οποία συνδέονται λόγω 
της φύσης ή των αιτίων που τα 
προκάλεσαν με την κανονική άσκηση της 
δραστηριότητας του οικείου 
αερομεταφορέα και εμπίπτουν στον 
έλεγχό του·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απόφαση στην υπόθεση Wallentin/Herrmann προβλέπει ότι τα τεχνικά προβλήματα δεν 
αποτελούν έκτακτες περιστάσεις. Περιλαμβάνονται στην κανονική πτητική λειτουργία και 
πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο.

Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004
Παράρτημα 1 παράγραφος 2 – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii. έλλειψη πληρώματος πτήσης ή 
πληρώματος καμπίνας (εκτός εάν 
οφείλεται σε εργασιακές διαφορές).

ii. έλλειψη πληρώματος πτήσης ή 
πληρώματος καμπίνας (εκτός εάν 
οφείλεται σε εργασιακές διαφορές, όπως 
αυτές του σημείου vii) της παραγράφου 
1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία που αφορά τις προδιαγραφές των 
εργατικών διαφορών που περιλαμβάνονται στο σημείο vii) της παραγράφου 1. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή:

Ο κλάδος της αεροπορίας έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, οι οποίες 
συνδέονται με την αύξηση του αριθμού επιβατών και πτήσεων στην απελευθερωμένη 
ευρωπαϊκή αγορά. Ωστόσο, αυτή η γενικά θετική εξέλιξη συνοδεύτηκε, κατά κάποιον τρόπο, 
από την εφαρμογή αθέμιτων πρακτικών και τη μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών, με 
αρνητικές συνέπειες για τους ταξιδιώτες. Επιπλέον, μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού 
το 2004, παρατηρούνται προβλήματα που αφορούν τις ποικίλες ερμηνείες που προκύπτουν 
από ασάφειες και κενά στον υφιστάμενο κανονισμό, τη μη ομοιόμορφη εφαρμογή στο 
σύνολο των κρατών μελών, καθώς και τις δυσκολίες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι 
επιβάτες κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους στις περιπτώσεις που οι αερομεταφορείς 
παραβιάζουν τη νομοθεσία. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφράσει τις απόψεις του για πολλά 
από αυτά τα σημεία στο πλαίσιο των ψηφισμάτων που ενέκρινε το 20121.

Τα ακόλουθα στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής θα μπορούσαν να επισημανθούν ως ένα 
βήμα προς την επιβολή των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών: ο ρόλος 
των εθνικών αρχών επιβολής έχει προσδιοριστεί καλύτερα και έχει διευρυνθεί  ώστε να 
καλύπτει και τις αξιώσεις αποσκευών· θεσπίστηκε διαδικασία υποβολής καταγγελιών με 
σαφείς προθεσμίες και προσδιορίστηκε ο ακριβής ρόλος ενός νέου φορέα που θα συσταθεί 
για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών· θεσπίστηκαν επίσης νέες διατάξεις, οι οποίες αφορούν 
περιπτώσεις άρνησης επιβιβάσεως, απώλειας πτήσης ανταπόκρισης και πολύωρων 
καθυστερήσεων· καταρτίστηκε μη εξαντλητικός κατάλογος έκτακτων περιστάσεων με σκοπό 
την αποσαφήνιση περιπτώσεων στις οποίες οι αερομεταφορείς εξαιρούνται από την 
καταβολή αποζημίωσης· ενισχύθηκε η υποχρέωση των αερομεταφορέων να ενημερώνουν 
τους επιβάτες επαρκώς και εγκαίρως· τέλος, θεσπίστηκαν νέες διατάξεις σχετικά με τη 
μεταφορά εξοπλισμού κινητικότητας και μουσικών οργάνων.

Βασικοί προβληματισμοί:

Η ελλιπής και ασυνεπής εφαρμογή του ισχύοντος κανονισμού από τους αερομεταφορείς και 
τις εθνικές αρχές προκαλεί σύγχυση τόσο στους επιβάτες όσο και στον κλάδο. Επιπλέον, οι 
επιβάτες δεν ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τα δικαιώματά τους και δεν είναι 
ικανοποιημένοι με τις περιστάσεις και τις δαπάνες που συνδέονται με την επιβολή των εν 
λόγω δικαιωμάτων.

Η έλλειψη ασφάλειας δικαίου έχει οδηγήσει σε μια σειρά αποφάσεων του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν, με την πάροδο των ετών, δημιουργήσει εκτεταμένη 
νομολογία σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών. Ωστόσο, η επίβλεψή τους είναι δύσκολη. 
Τα αριθμητικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι μικρό μόνο ποσοστό των επιβατών που θα 
μπορούσαν θεωρητικά να δικαιούνται παροχές και αποζημιώσεις έχει όντως απαιτήσει ή 
επιτύχει την ικανοποίηση των δικαιωμάτων του.

Το ζήτημα καίριας σημασίας είναι ότι οι πραγματικοί αερομεταφορείς δεν αναγνωρίζουν 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2012)0371, P7_TA-PROV(2012)0099.



PE510.868v02-00 80/86 PR\1002222EL.doc

EL

αυτόματα τα δικαιώματα των εν λόγω επιβατών. Ως εκ τούτου, οι επιβάτες πρέπει να 
διεκδικήσουν σε ατομικό επίπεδο τα δικαιώματά τους απέναντι στις μεγάλες διεθνείς 
εταιρείες. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι πελάτες αισθάνονται μεγαλύτερη ανασφάλεια, και 
αυτό επιδεινώνεται λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας. Πολλοί επιβάτες διστάζουν 
να προσφύγουν στο δικαστήριο εξαιτίας του υψηλού κόστους και των προσπαθειών που αυτό 
συνεπάγεται, κάτι το οποίο εκμεταλλεύονται ορισμένες αεροπορικές εταιρείες προκειμένου 
να αποφύγουν την παροχή προστασίας στους πελάτες.

Συνεπώς, οι προτάσεις του εισηγητή ευνοούν σε γενικές γραμμές την ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των επιβατών. 

Δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων:

Ο αναθεωρημένος κανονισμός θα πρέπει να είναι σαφής όσον αφορά το δικαίωμα παροχής 
βοήθειας και αποζημίωσης για τους επιβάτες που αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις. Τα 
όρια άνω των οποίων οι καθυστερήσεις γεννούν δικαίωμα λήψης βοήθειας ή αποζημίωσης θα 
πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(υποθέσεις C-407/07 και C-432/07 – Sturgeon) που αναγνωρίζει στους επιβάτες, σε 
περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων άνω των τριών ωρών, τα ίδια δικαιώματα με τους 
επιβάτες των οποίων οι πτήσεις ματαιώνονται. Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του 
για το γεγονός ότι η Επιτροπή έλαβε υπόψη στην πρότασή της την απόφαση Sturgeon. 

Ο εισηγητής συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι τα όρια θα πρέπει να είναι τα ίδια για 
όλα τα ταξίδια εντός της ΕΕ, αλλά θα πρέπει να εξαρτώνται από την απόσταση του ταξιδίου 
προς και από τρίτες χώρες, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι επιχειρησιακές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι αερομεταφορείς σε σχέση με καθυστερήσεις σε απομακρυσμένους 
αερολιμένες.

Με δεδομένη, ωστόσο, την απόφαση του ΔΕΚ, ο εισηγητής δεν συμμερίζεται την άποψη της 
Επιτροπής ότι όλα τα όρια θα πρέπει να αυξηθούν για να μειωθούν οι οικονομικές επιπτώσεις 
στον αερομεταφορέα και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος να οδηγήσουν σε περισσότερες 
ματαιώσεις (αιτιολογική σκέψη 11). Επιπλέον, τα προτεινόμενα όρια θεωρείται ότι είναι 
υπερβολικά μεγάλα, ειδικά για τις εσωτερικές πτήσεις της ΕΕ, όπου η διάρκεια της πτήσης 
συνήθως δεν υπερβαίνει τις τρεις ώρες. Για τον λόγο αυτόν, ο εισηγητής τροποποίησε το 
άρθρο 6 αντικαθιστώντας τα όρια των πέντε, εννέα και δώδεκα ωρών με τρεις και πέντε ώρες, 
αντίστοιχα. 

Με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση της εφαρμογής του ισχύοντος συστήματος και τη 
δημιουργία μεγαλύτερης σαφήνειας για τους επιβάτες και τις αεροπορικές εταιρείες, ο 
εισηγητής προτείνει, επιπλέον, τον εξορθολογισμό των σημείων ενεργοποίησης και των 
ποσών αποζημίωσης που προβλέπονται στα άρθρα 6, 6α και 7, εισάγοντας τα ακόλουθα όρια: 
300 ευρώ για πτήσεις εντός της Ένωσης (ανεξάρτητα από την απόσταση της πτήσης)· 300 
ευρώ για όλες τις άλλες πτήσεις σε απόσταση έως 3 500 χιλιομέτρων· 600 ευρώ για όλες τις 
άλλες πτήσεις σε απόσταση άνω των 3 500 χιλιομέτρων. 

Οι εθελοντικές συμφωνίες μεταξύ αερομεταφορέων και επιβατών σχετικά με την αποζημίωση 
θα πρέπει να επιβάλλονται μόνο σε σχέση με λεπτομέρειες, αλλά όχι σε σχέση με την 
αποζημίωση αυτή καθεαυτή (άρθρο 7 παράγραφος 5).
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Δικαιώματα σχετικά με τις πτήσεις ανταπόκρισης:

Οι περιπτώσεις όπου επιβάτης χάνει πτήση ανταπόκρισης λόγω αναπρογραμματισμού ή 
καθυστέρησης προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Συνεπώς, ορθώς θεσπίστηκε από την 
Επιτροπή το νέο άρθρο 6α, σύμφωνα με το οποίο στους εν λόγω επιβάτες θα πρέπει να 
παρέχεται βοήθεια, φροντίδα και μεταφορά με άλλη πτήση από τον προηγούμενο 
αερομεταφορέα που φέρει την ευθύνη για την καθυστέρηση στο σημείο ανταπόκρισης το 
οποίο είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν οι επιβάτες την πτήση ανταπόκρισής τους. 

Οι επιβάτες που χάνουν πτήση ανταπόκρισης θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να 
υποβάλλουν αίτηση αποζημίωσης σε παρόμοια βάση με τους επιβάτες των οποίων οι πτήσεις 
έχουν καθυστερήσει ή ματαιωθεί. Ωστόσο, ο εισηγητής είναι της άποψης ότι, βάσει του 
μεγάλου αριθμού αερομεταφορέων που εκτελούν περιφερειακές πτήσεις μικρότερων 
αποστάσεων εντός της ΕΕ, η οικονομική επιβάρυνση θα πρέπει να μειωθεί για τους εν λόγω 
μεταφορείς. Τούτου δοθέντος, ο εισηγητής έχει προσθέσει το ελάχιστο όριο των 90 λεπτών 
καθυστέρησης της προηγούμενης πτήσης στο σημείο ανταπόκρισης, το οποίο παρέχει το 
δικαίωμα αποζημίωσης στον επιβάτη (αιτιολογική σκέψη 13α (νέα), άρθρο 6α παράγραφος 
2), υπό την προϋπόθεση ότι η καθυστέρηση στον τελικό προορισμό του ταξιδιού είναι άνω 
των τριών ή πέντε ωρών αντίστοιχα. Αυτή η διπλή προϋπόθεση προστίθεται για λόγους 
αναλογικότητας και είναι δικαιολογημένη εφόσον ο προηγούμενος αερομεταφορέας προκαλεί 
μικρή μόνο καθυστέρηση η οποία στο τέλος έχει ως αποτέλεσμα να χαθεί πτήση 
ανταπόκρισης και να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση στον τελικό προορισμό. 

Άρνηση επιβιβάσεως:

Άρνηση επιβιβάσεως μπορεί να συμβεί λόγω υπεράριθμων κρατήσεων, αλλά και για άλλους 
λόγους που συνδέονται με τη λειτουργία της επιχειρήσεως του αερομεταφορέα, όπως 
επιβεβαιώθηκε από το Δικαστήριο. Μια ειδική περίπτωση άρνησης επιβιβάσεως είναι η 
επονομαζόμενη πολιτική «μη εμφάνισης του επιβάτη» που εφαρμόζουν οι αερομεταφορείς. 
Στην πράξη, οι αερομεταφορείς αρνούνται την επιβίβαση σε επιβάτες όσον αφορά την πτήση 
επιστροφής τους σε περίπτωση που δεν έχουν χρησιμοποιήσει την πτήση μετάβασης του 
εισιτηρίου τους. Η πολιτική αυτή είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα του πελάτη και θα 
πρέπει να απαγορεύεται σαφώς. Ο εισηγητής προτείνει, ως εκ τούτου, την ενίσχυση της 
πρόταση της Επιτροπής (αιτιολογική σκέψη 7, άρθρο 4 παράγραφος 4). 

Ο κανονισμός θα πρέπει επίσης να διευκρινίζει ότι η «άρνηση επιβιβάσεως» καλύπτει 
περιπτώσεις στις οποίες η προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης μεταφέρθηκε σε 
προγενέστερη ώρα με αποτέλεσμα ο επιβάτης να χάσει την πτήση, εκτός εάν ο επιβάτης είχε 
ενημερωθεί τουλάχιστον 24 ώρες εκ των προτέρων (αιτιολογική σκέψη 5, άρθρο 2 στοιχείο 
ι), άρθρο 4 παράγραφος 5α (νέα)). Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί σημαντική αλλαγή 
στον προγραμματισμό, ο επιβάτης θα πρέπει να έχει το δικαίωμα επιστροφής αντιτίμου ή 
μεταφοράς με άλλη πτήση (άρθρο 6 (παράγραφος 1 σημείο iii)). 

Επιπλέον, εάν η αναχώρηση αναβληθεί για μεταγενέστερο χρόνο, αυτό θα πρέπει να γεννά 
παρόμοια δικαιώματα με εκείνα που επιτρέπονται σε περίπτωση καθυστερημένης πτήσης 
(αιτιολογική σκέψη 12).
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Ο εισηγητής θεωρεί ότι σε περίπτωση άρνησης επιβιβάσεως επιβατών παρά τη θέλησή τους, 
οι επιβάτες δεν πρέπει να υφίστανται κανένα περιορισμό σε σχέση με τη λήψη βοήθειας, και 
ότι το άρθρο 9 θα εφαρμόζεται χωρίς καμία καθυστέρηση. Για τον λόγο αυτόν, ο εισηγητής 
αντιτίθεται στην πρόταση της Επιτροπής για την εφαρμογή του άρθρου 9 μόνον αφότου 
παρέλθει περίοδος αναμονής δύο ωρών σε περίπτωση που ο επιβάτης επιλέξει τη μεταφορά 
με άλλη πτήση κατόπιν άρνησης επιβίβασης (άρθρο 4 παράγραφος 3, άρθρο 4 παράγραφος 
4).

Προστασία σε περίπτωση πολλαπλών διακοπών πτήσεων:

Αφερεγγυότητα

Οι υποθέσεις της Spanair και της Malev Airline καταδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η 
προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών σε περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων των 
αεροπορικών εταιρειών λόγω της οικονομικής τους κατάστασης. Αυτές οι περιπτώσεις 
ματαίωσης πτήσεων καλύπτονται εν γένει από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004, με την 
παροχή επιστροφής αντιτίμου ή εναλλακτικής μεταφοράς στον οικείο επιβάτη. Ωστόσο, η 
πρακτική δείχνει ότι σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας, επικρατεί αβεβαιότητα σε σχέση με τις 
πληρωμές, η οποία αφορά επίσης έμμεσα τους πράκτορες οργανωμένων ταξιδίων. Συνεπώς, 
είναι απαραίτητη η βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ.

Σε αντίθεση με την Επιτροπή, η οποία δεν έχει αντιμετωπίσει το βασικό θέμα της προστασίας 
των επιβατών, ο εισηγητής εκτιμά ότι η αναθεώρηση του κανονισμού θα πρέπει να 
περιλαμβάνει σχετικές διατάξεις. Προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματικά το δικαίωμα 
των επιβατών για επιστροφή αντιτίμου ή πτήση επιστροφής, οι αερομεταφορείς θα πρέπει να 
υποχρεούνται να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την επιστροφή αντιτίμου ή για τον 
επαναπατρισμό των επιβατών (αιτιολογική σκέψη 9α νέα, άρθρο 5 παράγραφος 5γ (νέα)). Η 
απαίτηση αυτή επιτρέπει στους αερομεταφορείς να λάβουν διάφορα μέτρα (τα οποία θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν ένα ταμείο ή μια ασφάλιση) για την προστασία των επιβατών 
σε τέτοιες περιστάσεις. 

Σχέδια απρόβλεπτων καταστάσεων

Ένα σημαντικό νέο στοιχείο που εισήγαγε η Επιτροπή αναφέρεται στην υποχρέωση των 
φορέων διαχείρισης και των χρηστών αερολιμένων να καταρτίζουν σχέδια απρόβλεπτων 
καταστάσεων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των πολλαπλών διακοπών πτήσεων 
με στόχο τη συντονισμένη οργάνωση της φροντίδας των επιβατών ή της μεταφοράς τους με 
άλλη πτήση. Σε περίπτωση που ένας αερομεταφορέας διακόψει αιφνιδιαστικά τη λειτουργία 
του, τα εν λόγω σχέδια είναι ιδιαιτέρως απαραίτητα για την παροχή βοήθειας στους 
καθηλωμένους επιβάτες. Ο εισηγητής θεωρεί ότι το όριο των τριών εκατομμυρίων επιβατών 
ετησίως είναι πολύ υψηλό για τους αερολιμένες και πρέπει να μειωθεί σε 1,5 εκατομμύριο. Η 
συμμετοχή των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών στην κατάρτιση των εν λόγω 
σχεδίων απρόβλεπτων καταστάσεων θεωρείται σημαντική (αιτιολογική σκέψη 10, άρθρο 5 
παράγραφος 5). Η ανάγκη για συντονισμένη δράση από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, για 
αναλυτικότερες ενδείξεις του τι θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα σχέδια απρόβλεπτων 
καταστάσεων όσον αφορά την ενημέρωση και την παροχή βοήθειας στους επιβάτες, και για 
την ειδική υποχρέωση των αερομεταφορέων να θέσουν σε εφαρμογή διαδικασίες σε 
περίπτωση διακοπών των πτήσεων, υπογραμμίζεται από τις σχετικές τροπολογίες 
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(αιτιολογική σκέψη 10α νέα, άρθρο 5 παράγραφος 5, άρθρο 5 παράγραφος 5α (νέα)). 

Έκτακτες περιστάσεις:

Οι αερομεταφορείς μπορούν να απαλλάσσονται από την καταβολή αποζημίωσης εφόσον 
είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τα προβλήματα οφείλονται σε ορισμένες έκτακτες 
περιστάσεις. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα ως προς την ερμηνεία του όρου αυτού. Οι 
σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συμβάλουν στη 
διατύπωση των ευρωπαϊκών διατάξεων με περισσότερο αξιόπιστο τρόπο. Στόχος του 
καταλόγου που επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό είναι να χρησιμεύσει ως βοήθημα. Σε 
αυτόν, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην έννοια των «τεχνικών προβλημάτων». Στην 
πραγματικότητα, οι αεροπορικές εταιρείες συχνά δικαιολογούν καθυστερήσεις ή ματαιώσεις 
λόγω «τεχνικών προβλημάτων», στερώντας από τον επιβάτη τη δυνατότητα κατανόησης των 
περιστάσεων. 

Ο αναθεωρημένος κανονισμός θα πρέπει να παρέχει σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με το είδος των έκτακτων περιστάσεων υπό τις οποίες ο αερομεταφορέας δεν 
υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση. Ο εισηγητής έχει επιφέρει ουσιαστικές 
τροποποιήσεις στον μη εξαντλητικό κατάλογο που επισυνάπτεται στην πρόταση της 
Επιτροπής. Η πιο ριζική τροποποίηση αφορά την ένταξη ή τον αποκλεισμό τεχνικών 
προβλημάτων στο πλαίσιο των έκτακτων περιστάσεων. Ο εισηγητής συμφωνεί με την 
απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Wallentin-Herrmann όπου –κατά γενικό κανόνα–
τα τεχνικά ελαττώματα δεν αντιπροσωπεύουν έκτακτες περιστάσεις. Τα τεχνικά προβλήματα 
πρέπει να θεωρούνται κατ’ εξαίρεση έκτακτες περιστάσεις εφόσον προκαλούνται από 
συνθήκες που δεν είναι διαχειρίσιμες από τον πραγματικό αερομεταφορέα, που επηρεάζουν 
την ασφάλεια της πτήσης και που καθιστούν αδύνατη την ομαλή συνέχιση της πτήσης.

Επιπλέον, μια τροπολογία θα πρέπει να διευκρινίζει ότι ακόμη και αν μια διακοπή πτήσης 
ενδέχεται να προκλήθηκε από έκτακτες περιστάσεις, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι ο 
αερομεταφορέας είχε λάβει ορθώς όλα τα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η ματαίωσή της. 
Μόνον εάν πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις απαλλάσσεται ο αερομεταφορέας από την 
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης (άρθρο 5 παράγραφος 3).

Δικαίωμα στην παροχή καταλύματος:

Καταρχήν, το δικαίωμα παροχής καταλύματος δεν αμφισβητείται σε περίπτωση ματαίωσης, 
απώλειας πτήσεων ανταπόκρισης και πολύωρων καθυστερήσεων, εφόσον πληρούνται οι 
σχετικές προϋποθέσεις. Ο εισηγητής συμφωνεί με την Επιτροπή ότι σε περίπτωση έκτακτων 
περιστάσεων μακράς διάρκειας, η ισχύουσα απεριόριστη ευθύνη του αερομεταφορέα για 
παροχή καταλύματος θα πρέπει να περιορίζεται. Ωστόσο, σε αντίθεση με την Επιτροπή, ο 
εισηγητής προτείνει τον περιορισμό μόνο των δαπανών όσον αφορά την παροχή καταλύματος 
και όχι της διάρκειάς της. Ο εισηγητής εκτιμά ότι οι επιβάτες που θίγονται περισσότερο από 
έκτακτες περιστάσεις μακράς διάρκειας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται λιγότερο ευνοϊκά 
από τους επιβάτες που θίγονται λιγότερο από τις εν λόγω περιστάσεις. Κατ’ εξαίρεση, για 
τους επιβάτες που διευθετούν οι ίδιοι τη διαμονή τους, το κόστος και η διάρκεια της 
φροντίδας ενδέχεται να περιορίζονται από τον αερομεταφορέα (αιτιολογική σκέψη 16, άρθρο 
9 παράγραφος 4). Με αυτές τις συνδυασμένες προτάσεις, ο εισηγητής λαμβάνει υπόψη 
αφενός τα συμφέροντα των επιβατών και αφετέρου τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων 
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εταιρειών. 

Ωστόσο, η διάταξη σχετικά με την περιορισμένη φροντίδα σε περίπτωση έκτακτων 
περιστάσεων δεν θα πρέπει να απαλλάσσει τον αερομεταφορέα από την υποχρέωση παροχής 
καταλύματος (άρθρο 9 παράγραφος 4).

Δικαίωμα ενημέρωσης: 

Η ενημέρωση των επιβατών και η διαφάνεια αποτελούν βασικά στοιχεία στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης του ισχύοντος κανονισμού. Αυτό αφορά το δικαίωμά τους να ενημερώνονται 
επαρκώς, σε περίπτωση διακοπής της πτήσης, για τα δικαιώματά τους σε γενικές γραμμές, 
αλλά και για την αιτία της διακοπής, για άλλους πιθανούς τρόπους μεταφοράς (άρθρο 14 
παράγραφος 4), καθώς και για την πρόσβαση σε διαδικασίες καταγγελιών και έντυπα 
υποβολής καταγγελιών, κ.λπ. Δεδομένου ότι οι αερομεταφορείς είναι η πλέον αξιόπιστη 
αρμόδια πηγή παροχής των πληροφοριών αυτών (αιτιολογική σκέψη 20, άρθρο 5 
παράγραφος 2), ο εισηγητής θεωρεί ότι η παροχή ενημέρωσης και βοήθειας προς τους 
επιβάτες μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά με τη δέουσα παρουσία αερομεταφορέων στους 
αερολιμένες (άρθρο 14 παράγραφος 1α (νέα)). 

Διαφάνεια των τιμών:

Υπάρχει επίσης ανάγκη για βελτίωση σε σχέση με τις τιμές των εισιτηρίων. Οι τιμές των 
εισιτηρίων συχνά δεν είναι επαρκώς διαφανείς, γεγονός που προκαλεί σύγχυση στους 
επιβάτες και δυσχεραίνει τη σύγκριση των τιμών. Ο νομοθέτης πρέπει να διασφαλίσει ότι ο 
κανονισμός θα καταρτιστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να εξασφαλίζει ότι θα αποκλείεται σε 
μεγάλο βαθμό η κατάχρηση. Ο ορισμός της «τιμής εισιτηρίου» θα πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν σαφέστερος και πληρέστερος. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτείνει να προστεθεί 
στον ορισμό της Επιτροπής μια σειρά από βασικές υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει πάντα να 
περιλαμβάνονται στην τιμή του εισιτηρίου, όπως η έκδοση κάρτας επιβίβασης, τα ελάχιστα 
επιτρεπόμενα όρια αποσκευών και οι δαπάνες που συνδέονται με πληρωμές, όπως οι 
χρεώσεις πιστωτικών καρτών (άρθρο 2 στοιχείο ιθ)).

Διαδικασία υποβολής καταγγελιών:

Αρκετές τροποποιήσεις εισήχθησαν στο νέο άρθρο 16α σχετικά με τις διαδικασίες αξιώσεων 
αποζημίωσης και υποβολής καταγγελιών προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με τη νέα 
οδηγία 2013/11/EΕ για την εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ)[1]η οποία υποχρεώνει τα 
κράτη μέλη να συστήσουν εθνικούς φορείς για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών. 
Αυτοί θα είναι οι μελλοντικοί φορείς διεκπεραίωσης των καταγγελιών που υποβάλλουν οι 
επιβάτες. Η άρνηση των αεροπορικών εταιρειών να συμμετέχουν σε συστήματα και 
διαδικασίες ΕΕΔ συνιστά ιδιαίτερο πρόβλημα, και ο κανονισμός θα πρέπει συνεπώς να 
προβλέπει την υποχρέωση των αεροπορικών εταιρειών να τηρούν ένα σύστημα ΕΕΔ. Η 
διαδικασία υποβολής καταγγελιών στον αερομεταφορέα δεν θίγει το δικαίωμα πρόσβασης 
του επιβάτη στο δικαστικό σύστημα και σε εξωδικαστική επίλυση διαφορών (άρθρο 16α 
παράγραφος 2).

                                               
[1] ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 63.
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Καθυστερήσεις διαδρόμου:

Όσον αφορά τις καθυστερήσεις διαδρόμου, ο εισηγητής προτείνει να ορισθεί η καθυστέρηση 
διαδρόμου σε σχέση με το τέλος της επιβίβασης και όχι με την έναρξή της, όπως προτείνει η 
Επιτροπή, διότι η επιβίβαση εξαρτάται από το μέγεθος του αεροσκάφους. Η καθυστέρηση 
διαδρόμου θα πρέπει να υπολογίζεται σε απόλυτους αριθμούς και όχι σε σχέση με κάθε 
αεροσκάφος (άρθρο 2 στοιχείο κγ)). Ο προτεινόμενος από την Επιτροπή ορισμός της 
καθυστέρησης διαδρόμου σε τουλάχιστον πέντε ώρες προτού επιτραπεί στους επιβάτες να 
αποβιβαστούν από το αεροσκάφος φαίνεται υπερβολικά μεγάλης διάρκειας. Ο εισηγητής
προτείνει να μειωθεί η καθυστέρηση διαδρόμου στις δύο ώρες.

Επιτρεπόμενα όρια αποσκευών:

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της έλλειψης επαρκούς ενημέρωσης αφορά την πρακτική 
των αερομεταφορέων όσον αφορά τα επιτρεπόμενα όρια αποσκευών των επιβατών. 
Ορισμένοι αερομεταφορείς επιτρέπουν στους επιβάτες να μεταφέρουν μία μόνο 
χειραποσκευή επί του αεροσκάφους και επιβάλλουν τέλη για κάθε πρόσθετο αντικείμενο, 
όπως οι αγορές που πραγματοποιήθηκαν στον αερολιμένα. Προκειμένου να αποφευχθεί η 
σύγχυση των επιβατών και να έχουν αυτοί τη δυνατότητα να προβαίνουν σε σύγκριση των 
τιμών, σε περίπτωση που ισχύουν επιπλέον τέλη, πρέπει να είναι διαθέσιμες διαφανείς 
πληροφορίες σχετικά με τα επιτρεπόμενα όρια αποσκευών πριν από τη διαδικασία κράτησης 
(αιτιολογική σκέψη 28, άρθρο 6δ παράγραφος 1). 

Επιπλέον, ο εισηγητής θεωρεί ότι οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
μεταφέρουν στον θάλαμο επιβατών βασικά προσωπικά αντικείμενα συμπεριλαμβανομένων 
των αγορών που πραγματοποίησαν στον αερολιμένα, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος πέραν 
του προβλεπόμενου μέγιστου ορίου επιτρεπόμενων αποσκευών στον θάλαμο επιβατών 
(άρθρο 6δ παράγραφος 1α (νέα)). Η ύπαρξη λιγότερο περιοριστικής πολιτικής από τους 
αερομεταφορείς θα μπορούσε να αντισταθμίσει επίσης την πτώση των πωλήσεων στα σημεία 
λιανικής πώλησης του αερολιμένα.

Έχουν εισαχθεί αρκετές τροπολογίες με σκοπό τη βελτίωση του χειρισμού των μουσικών 
οργάνων. Καταρχήν, οι αερομεταφορείς θα πρέπει να επιτρέπουν στους επιβάτες να 
μεταφέρουν ένα μουσικό όργανο στον θάλαμο επιβατών του αεροσκάφους. Το εν λόγω 
μουσικό όργανο θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις επιτρεπόμενες χειραποσκευές. Η 
υποχρέωση ύπαρξης σαφούς ένδειξης των εφαρμοζόμενων τελών και των όρων για τη 
μεταφορά στο αεροσκάφος θα πρέπει να τηρείται από τον αερομεταφορέα. 

Απώλεια, ζημία ή καθυστερημένη άφιξη των αποσκευών:

Προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή καταγγελιών όσον αφορά την απώλεια, τη ζημία ή 
την καθυστερημένη άφιξη των αποσκευών, θα πρέπει καταρχήν να συσταθεί σε όλους τους 
αερολιμένες ειδική υπηρεσία αναζήτησης αποσκευών, η οποία υπάρχει ήδη σε πολλούς 
αερολιμένες. Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχει στους επιβάτες τη δυνατότητα να υποβάλλουν 
καταγγελία κατά την άφιξή τους και θα συμβάλει στην επιτάχυνση των διαδικασιών. 
Επιπλέον, θα πρέπει να διατίθεται ένα τυποποιημένο σε επίπεδο ΕΕ έντυπο καταγγελιών ως 
παράρτημα του κανονισμού. Το εν λόγω παράρτημα θα έχει το πλεονέκτημα ότι το έντυπο θα 
είναι μεταφρασμένο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. (αιτιολογική σκέψη 31, άρθρο 3, 
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παράγραφος 2). 


