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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 261/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 11ης Φεβρουαρίου 2004
για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης της πτήσης
και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

στους οποίους παρά τη θέλησή τους δεν επιτρέπεται να επιβιβασθούν παραµένει πολύ υψηλός, όπως και ο αριθµός των
επιβατών που θίγονται από µαταιώσεις χωρίς προειδοποίηση
και µεγάλες καθυστερήσεις.

TΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 80 παράγραφος 2,

(4)

Η Κοινότητα θα πρέπει συνεπώς να ανυψώσει το επίπεδο
προστασίας που προβλέπει ο εν λόγω κανονισµός, για να
ενισχυθούν τα δικαιώµατα των επιβατών αφενός, και για να
εξασφαλισθεί ότι οι αεροµεταφορείς δρουν υπό εναρµονισµένους όρους µέσα σε µια ελευθερωµένη αγορά, αφετέρου.

(5)

Καθόσον εξασθενεί η διάκριση µεταξύ τακτικών και έκτακτων
αεροπορικών δροµολογίων, η προστασία των επιβατών θα
πρέπει να ισχύει όχι µόνον για τις τακτικές πτήσεις αλλά και
για τις έκτακτες, περιλαµβανοµένων και εκείνων που αποτελούν µέρος οργανωµένων ταξιδιών.

(6)

Η προστασία που παρέχεται στους επιβάτες που αναχωρούν
από αερολιµένα κράτους µέλους θα πρέπει να επεκταθεί
στους αναχωρούντες από αερολιµένα τρίτης χώρας προς
αερολιµένα κράτους µέλους, εφόσον η πτήση εκτελείται από
κοινοτικό αεροµεταφορέα.

(7)

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή
του παρόντος κανονισµού, οι υποχρεώσεις που επιβάλλει θα
πρέπει να βαρύνουν τον αεροµεταφορέα που εκτελεί ή σκοπεύει να εκτελέσει πτήση, είτε µε δικά του αεροσκάφη είτε
µε αεροσκάφη ναυλωµένα µε ή χωρίς πλήρωµα είτε µε
οποιαδήποτε άλλη µορφή.

(8)

Ο παρών κανονισµός δεν θα πρέπει να περιορίζει το
δικαίωµα του πραγµατικού αεροµεταφορέα να ζητεί αποζηµίωση από οποιονδήποτε, ακόµη και τρίτο, σύµφωνα µε την
εφαρµοστέα νοµοθεσία.

(9)

Για να µειωθεί ο αριθµός των επιβατών στους οποίους δεν
επιτρέπεται η επιβίβαση παρά τη θέλησή τους θα πρέπει να
απαιτηθεί από τους αεροµεταφορείς να αναζητούν επιβάτες
που θα παραχωρούν οικειοθελώς τις θέσεις τους, έναντι
κάποιου οφέλους, αντί να εφαρµόζουν την άρνηση επιβίβασης στους επιβάτες, και να αποζηµιώνουν πλήρως εκείνους στους οποίους δεν επιτρέπουν τελικά την επιβίβαση.

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3), έχοντας υπόψη το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από
την επιτροπή συνδιαλλαγής την 1η ∆εκεµβρίου 2003,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η ανάληψη δράσης από την Κοινότητα στο πεδίο των αεροµεταφορών θα πρέπει να αποβλέπει, µεταξύ άλλων, στην
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του επιβατικού
κοινού. Θα πρέπει εξάλλου να ληφθούν πλήρως υπόψη οι
απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών.

(2)

Η άρνηση επιβίβασης και οι µαταιώσεις πτήσεων ή οι µεγάλες καθυστερήσεις προκαλούν σοβαρή αναστάτωση και
ταλαιπωρία στους επιβάτες.

(3)

Παρά το γεγονός ότι ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 295/91 του
Συµβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 1991, για τη θέσπιση
κοινών κανόνων σχετικών µε ένα σύστηµα αντισταθµιστικών
παροχών σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης κατά τις τακτικές αεροπορικές µεταφορές (4) διαµόρφωσε τις βασικές
προϋποθέσεις προστασίας των επιβατών, ο αριθµός επιβατών

(1) ΕΕ C 103 Ε της 30.4.2002, σ. 225 και ΕΕ C 71 Ε της 25.3.2003, σ.
188.
(2) ΕΕ C 241 της 7.10.2002, σ. 29.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2002 (ΕΕ C
300 Ε της 11.12.2003, σ. 443), κοινή θέση του Συµβουλίου της 18ης
Μαρτίου 2003 (ΕΕ C 125 Ε της 27.5.2003, σ. 63) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2003 και απόφαση του Συµβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 2004.
4
( ) ΕΕ L 36 της 8.2.1991, σ. 5.
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Οι επιβάτες στους οποίους επιβάλλεται παρά τη θέλησή
τους άρνηση επιβίβασης θα πρέπει να είναι σε θέση είτε να
µαταιώνουν την πτήση τους, µε επιστροφή του αντιτίµου
του εισιτηρίου τους, είτε να την συνεχίζουν υπό ικανοποιητικές συνθήκες, θα πρέπει δε να απολαύουν κατάλληλης
φροντίδας κατά την αναµονή τους για επόµενη πτήση.
Οι εθελοντές επιβάτες θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να
µαταιώνουν την πτήση τους, µε επιστροφή του αντιτίµου
του εισιτηρίου τους, ή να την συνεχίζουν υπό ικανοποιητικές συνθήκες, όταν αντιµετωπίζουν δυσχέρειες στο ταξίδι
τους παρεµφερείς µε εκείνες των επιβατών που υπόκεινται σε
άρνηση επιβίβασης παρά τη θέλησή τους.
Θα πρέπει επίσης να µειωθεί η ταλαιπωρία και η αναστάτωση
των επιβατών που προκαλείται από την µαταίωση πτήσεων.
Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να απαιτηθεί από τους
αεροµεταφορείς να ενηµερώνουν τους επιβάτες για τη
µαταίωση πριν από την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης
και επιπλέον να τους προσφέρουν µια εύλογη µεταφορά µε
άλλη πτήση, ώστε οι επιβάτες να µπορούν να προβούν σε
άλλες διευθετήσεις. ∆ιαφορετικά οι αεροµεταφορείς θα
πρέπει να αποζηµιώνουν τους επιβάτες, εξαιρουµένων των
έκτακτων περιστάσεων µαταίωσης που δεν θα µπορούσαν να
αποφευχθούν ακόµη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα
µέτρα.
Οι επιβάτες των µαταιούµενων πτήσεων θα πρέπει να είναι
σε θέση είτε να τους επιστρέφεται το αντίτιµο του εισιτηρίου
τους είτε να µεταφέρονται µε άλλη πτήση υπό ικανοποιητικές συνθήκες και θα πρέπει να δέχονται κατάλληλη
φροντίδα κατά την αναµονή τους για επόµενη πτήση.
Όπως και δυνάµει της σύµβασης του Μόντρεαλ, οι υποχρεώσεις των πραγµατικών αεροµεταφορέων θα πρέπει να
περιορίζονται ή και να µην ισχύουν όταν ένα συµβάν έχει
προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν ακόµη και αν είχαν ληφθεί όλα τα
εύλογα µέτρα. Τέτοιες περιστάσεις µπορούν ειδικότερα να
προκύψουν σε περιπτώσεις πολιτικής αστάθειας, καιρικών
συνθηκών που δεν επιτρέπουν την πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης πτήσης, κινδύνων για την ασφάλεια των επιβατών, απροσδόκητων ελλείψεων στην ασφάλεια της πτήσης
και απεργιών που επηρεάζουν τη λειτουργία του πραγµατικού αεροµεταφορέα.
Θα πρέπει να θεωρείται ότι υπάρχουν έκτακτες περιστάσεις
εάν µια απόφαση διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας σε
σχέση µε συγκεκριµένο αεροσκάφος σε συγκεκριµένη ηµέρα
έχει ως αποτέλεσµα µακρά καθυστέρηση, ολονύκτια
καθυστέρηση ή µαταίωση µιας ή περισσότερων πτήσεων του
εν λόγω αεροσκάφους ακόµη και αν ο συγκεκριµένος αεροµεταφορέας είχε λάβει όλα τα εύλογα µέτρα για να αποφύγει τις καθυστερήσεις ή τις µαταιώσεις.

(16)

Ο παρών κανονισµός δεν θα πρέπει να έχει εφαρµογή στις
περιπτώσεις όπου ένα οργανωµένο ταξίδι µαταιώνεται για
λόγους άλλους από τη µαταίωση της πτήσης.

(17)

Θα πρέπει να παρέχεται επαρκής φροντίδα σε επιβάτες των
οποίων
οι
πτήσεις
παρουσιάζουν
συγκεκριµένη
καθυστέρηση, οι ίδιοι, δε, θα πρέπει να είναι σε θέση να
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µαταιώνουν την πτήση τους και να τους επιστρέφεται το
αντίτιµο του εισιτηρίου ή να τη συνεχίζουν υπό ικανοποιητικές συνθήκες.
(18)

Η φροντίδα των επιβατών που περιµένουν εναλλακτική ή
καθυστερηµένη πτήση µπορεί να περιορίζεται ή και να µην
παρέχεται καθόλου αν η παροχή της θα προξενούσε ακόµη
µεγαλύτερη καθυστέρηση.

(19)

Οι πραγµατικοί αεροµεταφορείς θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των προσώπων µειωµένης κινητικότητας και των συνοδών τους.

(20)

Οι επιβάτες θα πρέπει να ενηµερώνονται πλήρως για τα
δικαιώµατά τους σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και
µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης, ώστε να µπορούν να
τα ασκούν πραγµατικά.

(21)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες επιβολής
κυρώσεων για την παράβαση του παρόντος κανονισµού και
να εξασφαλίζουν την εφαρµογή τους. Οι κυρώσεις αυτές
πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(22)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν και να εποπτεύουν τη γενική συµµόρφωση των αεροµεταφορέων τους
µε τον παρόντα κανονισµό και να ορίσουν κατάλληλο φορέα
για την άσκηση των εκτελεστικών καθηκόντων. Η εποπτεία
δεν θα πρέπει να επηρεάζει τα δικαιώµατα επιβατών και
αεροµεταφορέων να προσφεύγουν στα δικαστήρια σύµφωνα
µε τις διαδικασίες του εθνικού δικαίου.

(23)

Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού και να εξετάσει ιδίως τη σκοπιµότητα
επέκτασης του πεδίου εφαρµογής του σε όλους τους επιβάτες που έχουν σύµβαση µε ταξιδιωτικό πράκτορα ή κοινοτικό αεροµεταφορέα και οι οποίοι αναχωρούν από αερολιµένα τρίτης χώρας για αερολιµένα κράτους µέλους.

(24)

Με κοινή δήλωση των υπουργών Εξωτερικών του Βασιλείου
της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου, συµφωνήθηκαν
µεταξύ των δύο χωρών στις 2 ∆εκεµβρίου 1987 στο Λονδίνο ρυθµίσεις για περισσότερη συνεργασία στο θέµα της
χρησιµοποίησης του αερολιµένα του Γιβραλτάρ, οι οποίες
όµως δεν έχουν ακόµη τεθεί σε εφαρµογή.

(25)

Ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 295/91 θα πρέπει συνεπώς να
καταργηθεί,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Αντικείµενο
1. Ο παρών κανονισµός θεσπίζει, υπό τους ακόλουθους προσδιοριζόµενους όρους, τα ελάχιστα δικαιώµατα των επιβατών σε
περίπτωση:
α) άρνησης επιβίβασης παρά τη θέλησή τους·
β) µαταίωσης της πτήσης τους·
γ) καθυστέρησης της πτήσης τους.
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2.
Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού στον αερολιµένα του
Γιβραλτάρ ουδόλως θίγει τις αντίστοιχες νοµικές θέσεις του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου όσον αφορά την
αµφισβήτηση ως προς την κυριαρχία επί του εδάφους επί του
οποίου ευρίσκεται ο εν λόγω αερολιµένας.
3.
Η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού στον αερολιµένα του
Γιβραλτάρ αναστέλλεται µέχρις ότου τεθούν σε εφαρµογή οι ρυθµίσεις που περιέχονται στην κοινή δήλωση των υπουργών Εξωτερικών
του Βασιλείου της Ισπανίας και του Ηνωµένου Βασιλείου της 2ας
∆εκεµβρίου 1987. Οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και του Ηνωµένου
Βασιλείου ενηµερώνουν το Συµβούλιο σχετικά µε την ηµεροµηνία
έναρξης εφαρµογής αυτών των ρυθµίσεων.

Άρθρο 2
Ορισµοί
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άλλης αιτίας, η κατάσταση του οποίου επιβάλλει ειδική
φροντίδα και προσαρµογή των διατιθέµενων σε όλους τους
επιβάτες υπηρεσιών στις ανάγκες του·
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 αεροπορικής ασφάλειας, ή
έλλειψης επαρκών ταξιδιωτικών εγγράφων·
ια) «εθελοντής», το άτοµο που έχει εµφανισθεί προς επιβίβαση υπό
τους όρους του άρθρου 3 παράγραφος 2 και ανταποκρίνεται
θετικά στην πρόσκληση του αεροµεταφορέα για επιβάτες διατεθειµένους να παραιτηθούν από την κράτησή τους µε κάποιο
αντάλλαγµα·
ιβ) «µαταίωση», η µη διενέργεια προηγουµένως προγραµµατισθείσας πτήσεως για την οποία υπήρχε τουλάχιστον µία κράτηση
θέσεως.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού νοείται ως:
α) «αεροµεταφορέας», αεροπορική εταιρεία µε έγκυρη άδεια
εκµετάλλευσης·
β) «πραγµατικός αεροµεταφορέας», αεροµεταφορέας που πραγµατοποιεί ή σκοπεύει να πραγµατοποιήσει πτήση κατόπιν συµβάσεως µε επιβάτη ή για λογαριασµό άλλου φυσικού ή νοµικού
προσώπου που έχει σύµβαση µε τον επιβάτη·
γ) «κοινοτικός αεροµεταφορέας», ο αεροµεταφορέας που διαθέτει
έγκυρη άδεια εκµετάλλευσης, την οποία έχει χορηγήσει κράτος
µέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (EΟΚ) αριθ.
2407/92 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, περί της
εκδόσεως αδειών των αεροµεταφορέων (1)·
δ) «ταξιδιωτικός πράκτορας», ο διοργανωτής κατά την έννοια του
άρθρου 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/314/EΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1990, για τα οργανωµένα ταξίδια
και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις (2), εξαιρουµένων
των αεροµεταφορέων·

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρµογής
1.

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται:

α) στους επιβάτες που αναχωρούν από αερολιµένα στο έδαφος
κράτους µέλους στο οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη·
β) στους επιβάτες που αναχωρούν από αερολιµένα στο έδαφος
τρίτης χώρας µε προορισµό αερολιµένα στο έδαφος κράτους
µέλους στο οποίο εφαρµόζεται η συνθήκη, εκτός αν έχουν λάβει
ανταλλάγµατα ή αποζηµίωση και τύχει βοήθειας στην εν λόγω
τρίτη χώρα, και εφόσον ο πραγµατικός αεροµεταφορέας της
συγκεκριµένης πτήσης είναι κοινοτικός αεροµεταφορέας.

ε) «οργανωµένο ταξίδι», οι υπηρεσίες που ορίζονται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της οδηγίας 90/314/EΟΚ·

2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται µε την προϋπόθεση ότι ο
επιβάτης:

στ) «εισιτήριο», το έγκυρο έγγραφο που παρέχει δικαίωµα µεταφοράς, ή το ισοδύναµό του σε µη έντυπη, π.χ. ηλεκτρονική
µορφή, το οποίο έχει εκδοθεί ή εγκριθεί από τον αεροµεταφορέα ή τον εξουσιοδοτηµένο πράκτορά του·

α) έχει επιβεβαιωµένη κράτηση στη συγκεκριµένη πτήση και, εκτός
από την περίπτωση µαταίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 5,
παρουσιάζεται στον έλεγχο εισιτηρίων:

ζ) «κράτηση», η κατοχή από τον επιβάτη εισιτηρίου, ή άλλου στοιχείου, το οποίο αποδεικνύει ότι η κράτηση έχει γίνει δεκτή και
καταγραφεί από τον αεροµεταφορέα ή τον ταξιδιωτικό
πράκτορα·
η) «τελικός προορισµός», ο προορισµός ο οποίος αναγράφεται
στο εισιτήριο που προσκοµίζεται στον έλεγχο εισιτηρίων ή,
στην περίπτωση πτήσεων µε άµεση ανταπόκριση, ο προορισµός
της τελευταίας πτήσης· οι διαθέσιµες εναλλακτικές ανταποκρίσεις πτήσεων δεν λαµβάνονται υπόψη εφόσον τηρείται ο προγραµµατισµένος χρόνος αφίξεως·
θ) «άτοµο µειωµένης κινητικότητας», κάθε άτοµο µε µειωµένη ικανότητα µετακίνησης κατά τη χρήση µεταφορικών µέσων λόγω
σωµατικού προβλήµατος (αισθητήριου ή κινητήριου, µόνιµου ή
πρόσκαιρου), διανοητικής µειονεξίας, ηλικίας ή οποιασδήποτε
(1) ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 1.
(2) ΕΕ L 158 της 23.6.1990, σ. 59.

— όπως έχει ορίσει και την ώρα που έχει υποδείξει προηγουµένως εγγράφως (ενδεχοµένως µε ηλεκτρονικά µέσα) ο αεροµεταφορέας, ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή ο εξουσιοδοτηµένος
πράκτοράς του,
ή, εφόσον δεν προσδιορίζεται ώρα,
— το αργότερο σαράντα πέντε λεπτά πριν από την αναγραφόµενη αναχώρηση της πτήσης, ή
β) έχει µεταφερθεί από τον αεροµεταφορέα ή τον ταξιδιωτικό
πράκτορα από την πτήση για την οποία είχε κράτηση σε άλλη
πτήση, ανεξαρτήτως αιτίας.
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 ταξιδιωτικού πράκτορα.
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4.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µόνο σε επιβάτες που
µεταφέρονται µε µηχανοκίνητο αεροσκάφος µε σταθερές πτέρυγες.
5.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε κάθε πραγµατικό αεροµεταφορέα που παρέχει υπηρεσίες µεταφοράς σε επιβάτες καλυπτόµενους από τις παραγράφους 1 και 2. Όταν ο πραγµατικός αεροµεταφορέας που δεν έχει σύµβαση µε τον επιβάτη εκπληρώνει υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος κανονισµού, λογίζεται ότι το
πράττει για λογαριασµό του προσώπου µε το οποίο έχει σύµβαση ο
συγκεκριµένος επιβάτης.
6.
Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τα βάσει της οδηγίας 90/314/
EΟΚ δικαιώµατα των επιβατών. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται όταν οργανωµένο ταξίδι µαταιώνεται για λόγους άλλους από τη
µαταίωση της πτήσης.
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ii) έχουν πληροφορηθεί τη µαταίωση µία έως δύο εβδοµάδες
πριν από την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης και τους
προσφέρεται µεταφορά µε εναλλακτική πτήση, που τους
επιτρέπει να φύγουν όχι περισσότερο από δύο ώρες νωρίτερα από την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης και να
φτάσουν στον τελικό τους προορισµό λιγότερο από τέσσερις ώρες µετά την προγραµµατισµένη ώρα άφιξης, ή
iii) έχουν πληροφορηθεί τη µαταίωση λιγότερο από επτά ηµέρες
πριν από την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης και τους
προσφέρεται µεταφορά µε άλλη πτήση, που τους επιτρέπει
να φύγουν όχι περισσότερο από µία ώρα νωρίτερα από την
προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης και να φτάσουν στον
τελικό τους προορισµό λιγότερο από δύο ώρες µετά την
προγραµµατισµένη ώρα άφιξης.
2. Όταν γνωστοποιείται στους επιβάτες η µαταίωση, τους δίνονται εξηγήσεις σχετικά µε δυνατή εναλλακτική µεταφορά.

Άρθρο 4
Άρνηση επιβίβασης
1.
Όταν πραγµατικός αεροµεταφορέας εκτιµά εύλογα ότι θα
προβεί σε άρνηση επιβίβασης, αναζητεί κατά πρώτον επιβάτες διατεθειµένους να παραιτηθούν από τις κρατήσεις τους («εθελοντές») µε
αντάλλαγµα κάποιο όφελος υπό όρους που θα συµφωνηθούν
µεταξύ ενδιαφερόµενου επιβάτη και πραγµατικού αεροµεταφορέα.
Στους εθελοντές παρέχεται βοήθεια σύµφωνα µε το άρθρο 8, η
οποία είναι επιπρόσθετη των οφελών που αναφέρονται στην
παρούσα παράγραφο.

3. Ο πραγµατικός αεροµεταφορέας δεν υποχρεούται να
πληρώσει αποζηµίωση σύµφωνα µε το άρθρο 7 αν µπορεί να αποδείξει ότι η µαταίωση έχει προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις οι
οποίες δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν ακόµη και αν είχαν
ληφθεί όλα τα εύλογα µέτρα.
4. Το βάρος αποδείξεως του αν ενηµερώθηκε και πότε
ενηµερώθηκε ο επιβάτης για τη µαταίωση της πτήσης το φέρει ο
πραγµατικός αεροµεταφορέας.

2.
Εάν δεν παρουσιασθεί αρκετός αριθµός εθελοντών έτσι ώστε
να επιτραπεί στους εναποµένοντες επιβάτες µε κρατήσεις να επιβιβασθούν στο αεροσκάφος, ο πραγµατικός αεροµεταφορέας µπορεί
τότε να αρνηθεί σε επιβάτες την επιβίβαση παρά τη θέλησή τους.
3.
Εάν υπάρξει άρνηση επιβίβασης επιβατών παρά τη θέλησή
τους, ο πραγµατικός αεροµεταφορέας τούς αποζηµιώνει αµέσως
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 και τους παρέχει βοήθεια
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9.

Άρθρο 6
Καθυστέρηση
1. Όταν πραγµατικός αεροµεταφορέας εκτιµά εύλογα ότι µια
πτήση θα έχει καθυστέρηση σε σχέση µε την προγραµµατισµένη
ώρα αναχώρησής της:
α) δύο ώρες ή περισσότερο προκειµένου για όλες τις πτήσεις έως
1 500 χιλιοµέτρων, ή

Άρθρο 5
Ματαίωση

β) τρεις ώρες ή περισσότερο προκειµένου για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1 500 χιλιοµέτρων και για όλες τις άλλες
πτήσεις µεταξύ 1 500 και 3 500 χιλιοµέτρων, ή

1.
Σε περίπτωση µαταίωσης µιας πτήσης, οι επιβάτες δικαιούνται:

γ) τέσσερις ώρες ή περισσότερο προκειµένου για πτήσεις που δεν
εµπίπτουν στα στοιχεία α) ή β),

α) βοήθεια από τον πραγµατικό αεροµεταφορέα σύµφωνα µε το
άρθρο 8, και

παρέχει στους επιβάτες:

β) βοήθεια από τον πραγµατικό αεροµεταφορέα σύµφωνα µε το
άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2, καθώς
και βοήθεια σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β)
και γ) σε περίπτωση µεταφοράς µε άλλη πτήση, όταν ο ευλόγως
αναµενόµενος χρόνος αναχωρήσεως της νέας πτήσης είναι
τουλάχιστον η επόµενη µέρα από τον χρόνο αναχωρήσεως που
είχε ορισθεί για την µαταιωθείσα πτήση, και
γ) αποζηµίωση από τον πραγµατικό αεροµεταφορέα σύµφωνα µε
το άρθρο 7, εκτός αν:
i) έχουν πληροφορηθεί τη µαταίωση δύο εβδοµάδες τουλάχιστον πριν από την προγραµµατισµένη ώρα αναχώρησης, ή

i) τη βοήθεια που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) και παράγραφος 2 και
ii) όταν ο ευλόγως αναµενόµενος χρόνος αναχωρήσεως είναι
τουλάχιστον η επόµενη µέρα από τον χρόνο αναχωρήσεως που
είχε ανακοινωθεί προηγουµένως, τη βοήθεια του άρθρου 9
παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) και
iii) όταν η καθυστέρηση είναι τουλάχιστον πέντε ώρες, τη βοήθεια
του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α).
2. Εν πάση περιπτώσει, η βοήθεια παρέχεται µέσα στα χρονικά
όρια που ορίζονται ανωτέρω για κάθε κατηγορία απόστασης.
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Άρθρο 7
∆ικαίωµα αποζηµίωσης
1.
Όταν γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο, ο επιβάτης
λαµβάνει αποζηµίωση ύψους:
α) 250 ευρώ για όλες τις πτήσεις έως και 1 500 χιλιοµέτρων·
β) 400 ευρώ για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1 500
χιλιοµέτρων και όλες τις άλλες πτήσεις µεταξύ 1 500 και
3 500 χιλιοµέτρων·
γ) 600 ευρώ για όλες τις πτήσεις που δεν εµπίπτουν στα στοιχεία
α) ή β).
Για τον προσδιορισµό της σχετικής απόστασης, λαµβάνεται ως
βάση ο τελευταίος προορισµός στον οποίο ο επιβάτης θα φθάσει
καθυστερηµένα µετά την προγραµµατισµένη ώρα εξαιτίας της
άρνησης επιβίβασης.
2.
Όταν προσφέρεται στους επιβάτες µεταφορά στον τελικό
τους προορισµό µε άλλη πτήση σύµφωνα µε το άρθρο 8, η ώρα
άφιξης της οποίας δεν υπερβαίνει την προγραµµατισµένη ώρα
άφιξης της πτήσης για την οποία είχε αρχικά κρατηθεί η θέση κατά:
α) δύο ώρες για όλες τις πτήσεις έως 1 500 χιλιοµέτρων, ή
β) τρεις ώρες προκειµένου για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω
των 1 500 χιλιοµέτρων και για όλες τις άλλες πτήσεις µεταξύ
1 500 και 3 500 χιλιοµέτρων, ή
γ) τέσσερις ώρες προκειµένου για όλες τις πτήσεις που δεν εµπίπτουν στα στοιχεία α) ή β),
ο πραγµατικός αεροµεταφορέας µπορεί να µειώσει την αποζηµίωση
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 κατά 50 %.
3.
Η αποζηµίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καταβάλλεται σε ρευστό, µε ηλεκτρονικό τραπεζικό έµβασµα, µε τραπεζική
εντολή ή επιταγή, ή, εφόσον συµφωνήσει ενυπογράφως ο επιβάτης,
µε ταξιδιωτικά κουπόνια (voucher) ή/και άλλες υπηρεσίες.
4.
Οι αποστάσεις που δίδονται στις παραγράφους 1 και 2 µετρούνται µε τη µέθοδο της µεγιστοκύκλιας διαδροµής.
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β) τη µεταφορά του µε την ενωρίτερη δυνατή πτήση, υπό συγκρίσιµες συνθήκες µεταφοράς, στον τελικό του προορισµό, ή
γ) τη µεταφορά του, υπό συγκρίσιµες συνθήκες µεταφοράς, στον
τελικό του προορισµό άλλη ηµέρα που τον εξυπηρετεί εφόσον
υπάρχει διαθεσιµότητα θέσεων.
2. Η παράγραφος 1 στοιχείο α) εφαρµόζεται και στους επιβάτες
η πτήση των οποίων αποτελεί µέρος οργανωµένου ταξιδιού, εκτός
καθ' όσον αφορά το δικαίωµα επιστροφής χρηµάτων, όταν γεννάται
δυνάµει της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ.
3. Σε περίπτωση που µια πόλη ή µια περιοχή εξυπηρετείται από
περισσότερα του ενός αεροδρόµια, όταν ο πραγµατικός αεροµεταφορέας προσφέρει σε έναν επιβάτη µια πτήση προς άλλο αεροδρόµιο από εκείνο για το οποίο είχε γίνει η κράτηση, ο πραγµατικός
αεροµεταφορέας αναλαµβάνει το κόστος µεταφοράς του επιβάτη
από το αεροδρόµιο αυτό είτε ως εκείνο για το οποίο είχε γίνει η
κράτηση είτε, µε τη σύµφωνη γνώµη του επιβάτη, σε άλλο κοντινό
προορισµό.

Άρθρο 9
∆ικαίωµα φροντίδας
1. Όταν γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο, προσφέρονται
δωρεάν στους επιβάτες:
α) γεύµατα και αναψυκτικά ανάλογα του χρόνου αναµονής τους,
β) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο όταν αποβαίνει αναγκαία η παραµονή τους:
— επί µία ή περισσότερες νύκτες, ή
— επί διάστηµα επιπλέον εκείνου που σχεδίαζε ο επιβάτης·
γ) µεταφορά µεταξύ αερολιµένα και καταλύµατος (ξενοδοχείου ή
άλλου).
2. Επιπλέον, προσφέρονται δωρεάν στους επιβάτες δύο τηλεφωνήµατα, τέλεξ ή φαξ ή µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
3. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, ο πραγµατικός
αεροµεταφορέας αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των προσώπων µειωµένης κινητικότητας και των τυχόν συνοδών τους,
καθώς και στις ανάγκες των ασυνόδευτων παιδιών.

Άρθρο 8
∆ικαίωµα επιστροφής χρηµάτων ή µεταφοράς µε άλλη πτήση

Άρθρο 10

1.
Όταν γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο, παρέχεται στον
επιβάτη η δυνατότητα να επιλέξει:

Αλλαγή θέσης

α) — την εντός επτά ηµερών επιστροφή, µε τους τρόπους που
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3, του πλήρους
αντιτίµου του εισιτηρίου του, στην τιµή που το αγόρασε,
για 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 σε σχέση µε το αρχικό ταξιδιωτικό του
σχέδιο, καθώς επίσης, αν συντρέχει η περίπτωση:
— πτήση επιστροφής στο αρχικό σηµείο αναχώρησής του το
νωρίτερο δυνατόν·

1. Εάν πραγµατικός αεροµεταφορέας τοποθετήσει επιβάτη σε
θέση ανώτερη από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο,
δεν µπορεί να απαιτήσει επιπλέον πληρωµή.
2. Εάν πραγµατικός αεροµεταφορέας τοποθετήσει επιβάτη σε
θέση κατώτερη από εκείνη για την οποία αγοράσθηκε το εισιτήριο,
επιστρέφει εντός επτά ηµερών, µε τους τρόπους που αναφέρονται
στο άρθρο 7 παράγραφος 3:
α) το 30 % της τιµής του εισιτηρίου για όλες τις πτήσεις έως
1 500 χιλιοµέτρων, ή
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β) το 50 % της τιµής του εισιτηρίου προκειµένου για όλες τις
ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των 1 500 χιλιοµέτρων, πλην των
πτήσεων µεταξύ της ευρωπαϊκής επικράτειας των κρατών µελών
και των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων, και για όλες τις
άλλες πτήσεις µεταξύ 1 500 και 3 500 χιλιοµέτρων, ή
γ) το 75 % της τιµής του εισιτηρίου προκειµένου για όλες τις
πτήσεις που δεν εµπίπτουν στα στοιχεία α) ή β), συµπεριλαµβανοµένων των πτήσεων µεταξύ της ευρωπαϊκής επικράτειας των
κρατών µελών και των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων.

Άρθρο 11
Επιβίβαση προσώπων µειωµένης κινητικότητας ή µε άλλες
ειδικές ανάγκες
1.
Οι πραγµατικοί αεροµεταφορείς αποδίδουν προτεραιότητα
µεταφοράς στα πρόσωπα µειωµένης κινητικότητας και στους τυχόν
συνοδούς και σκύλους-οδηγούς των, καθώς και στα ασυνόδευτα
παιδιά.
2.
Σε περιπτώσεις άρνησης επιβίβασης, µαταίωσης και σχετικά
σοβαρής καθυστέρησης, τα πρόσωπα µειωµένης κινητικότητας και
οι τυχόν συνοδοί των, καθώς και τα ασυνόδευτα παιδιά, δικαιούνται
βοήθεια σύµφωνα µε το άρθρο 9 το ταχύτερο δυνατόν.
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Άρθρο 14

Υποχρέωση ενηµέρωσης των επιβατών για τα δικαιώµατά τους
1. Ο πραγµατικός αεροµεταφορέας εξασφαλίζει ότι κατά τον
έλεγχο των εισιτηρίων υπάρχει ανηρτηµένη µε ευδιάκριτο για τους
επιβάτες τρόπο ευανάγνωστη γνωστοποίηση, η οποία περιέχει το
ακόλουθο κείµενο: «Σε περίπτωση που σας αρνηθούν την επιβίβαση
ή σε περίπτωση µαταίωσης ή δίωρης τουλάχιστον καθυστέρησης
της πτήσης σας, ζητήστε στη θυρίδα ελέγχου των εισιτηρίων ή στη
θύρα εξόδου το κείµενο που αναφέρει τα δικαιώµατά σας, ιδίως
όσον αφορά την αποζηµίωση και την παροχή βοήθειας.»
2. Ο πραγµατικός αεροµεταφορέας που αρνείται την επιβίβαση
ή µαταιώνει µια πτήση παρέχει σε κάθε θιγόµενο επιβάτη γραπτή
γνωστοποίηση µε τους κανόνες αποζηµίωσης και παροχής βοήθειας
σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. Την ίδια γνωστοποίηση παρέχει επίσης σε κάθε επιβάτη που έχει υποστεί τουλάχιστον δίωρη
καθυστέρηση. Επιδίδονται επίσης εγγράφως στον επιβάτη τα στοιχεία του οριζόµενου εθνικού φορέα, που αναφέρεται στο άρθρο
16.
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται έναντι των
τυφλών και αµβλυώπων επιβατών µε τη χρήση άλλων κατάλληλων
µέσων.

Άρθρο 12
Περαιτέρω αποζηµίωση
1.
Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τα δικαιώµατα του επιβάτη για
περαιτέρω αποζηµίωση. Η χορηγούµενη δυνάµει του παρόντος
κανονισµού αποζηµίωση µπορεί να εκπίπτει από την τυχόν
περαιτέρω αποζηµίωση.
2.
Με την επιφύλαξη των οικείων αρχών και κανόνων εθνικού
δικαίου, συµπεριλαµβανοµένης της νοµολογίας, η παράγραφος 1
δεν εφαρµόζεται στους επιβάτες που παραιτήθηκαν εθελουσίως από
κράτηση σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1.

Άρθρο 13

Άρθρο 15
Αποκλεισµός αποποίησης
1. ∆εν επιτρέπεται περιορισµός ή αποποίηση των βάσει του
παρόντος κανονισµού υποχρεώσεων έναντι των επιβατών, ιδίως µε
ρήτρα περιορισµού ή παρέκκλισης στη σύµβαση µεταφοράς.
2. Εάν µολαταύτα εφαρµοσθεί έναντι επιβάτη µια τέτοια ρήτρα
περιορισµού ή παρέκκλισης, ή αν ο επιβάτης δεν ενηµερωθεί δεόντως για τα δικαιώµατά του και ως εκ τούτου δεχθεί αποζηµίωση
µικρότερη από την προβλεπόµενη στον παρόντα κανονισµό, ο
επιβάτης εξακολουθεί να δικαιούται να προσφύγει στα αρµόδια
δικαστήρια ή σε άλλους φορείς διεκδικώντας επιπρόσθετη αποζηµίωση.

∆ικαίωµα αποζηµίωσης
Σε περίπτωση που ένας πραγµατικός αεροµεταφορέας καταβάλει
την αποζηµίωση ή εκπληρώσει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του βάσει
του παρόντος κανονισµού, καµία διάταξη του παρόντος κανονισµού
δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως περιορίζουσα το δικαίωµά του να
απαιτήσει αποζηµίωση από οποιοδήποτε πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων των τρίτων, σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο. Ειδικότερα, ο
παρών κανονισµός ουδόλως περιορίζει το δικαίωµα του πραγµατικού αεροµεταφορέα να διεκδικήσει αποζηµίωση από ταξιδιωτικό
πράκτορα ή άλλο πρόσωπο µε το οποίο συµβάλλεται. Παροµοίως,
καµία διάταξη του παρόντος κανονισµού δεν µπορεί να ερµηνευθεί
ως περιορίζουσα το δικαίωµα ταξιδιωτικού πράκτορα ή τρίτου προσώπου, διάφορου από επιβάτη, µε τον οποίον συµβάλλεται ο πραγµατικός αεροµεταφορέας, να απαιτήσει επιστροφή ή αποζηµίωση
από τον εν λόγω πραγµατικό αεροµεταφορέα βάσει των εφαρµοστέων διατάξεων της οικείας νοµοθεσίας.

Άρθρο 16
Παραβάσεις
1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει το φορέα που είναι αρµόδιος για
την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού όσον αφορά τις πτήσεις
που αναχωρούν από αερολιµένες που βρίσκονται στο έδαφός του
και για τις πτήσεις από τρίτες χώρες προς αερολιµένες σε αυτό το
έδαφος. Όπου αρµόζει, ο φορέας αυτός λαµβάνει τα µέτρα που
είναι αναγκαία για να καταστούν σεβαστά τα δικαιώµατα των επιβατών. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για το φορέα
που ορίζεται κατ' εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
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2.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 12, κάθε επιβάτης µπορεί να
υποβάλλει καταγγελία σε οιοδήποτε φορέα έχει ορισθεί κατ' εφαρµογή της παραγράφου 1, ή σε οιοδήποτε αρµόδιο φορέα έχει
ορίσει ένα κράτος µέλος, σχετικά µε τυχόν παράβαση του παρόντος
κανονισµού σε οποιοδήποτε αερολιµένα του εδάφους κράτους
µέλους ή σχετικά µε οιαδήποτε πτήση από τρίτη χώρα προς αερολιµένα του εδάφους κράτους µέλους.
3.
Οι κυρώσεις που προβλέπουν τα κράτη µέλη για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισµού πρέπει να είναι αποτελεσµατικές,
αναλογικές και αποτρεπτικές.
Άρθρο 17
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— την ενδεχόµενη επέκταση του πεδίου εφαρµογής του παρόντος
κανονισµού στους επιβάτες που έχουν σύµβαση µε κοινοτικό
αεροµεταφορέα ή κράτηση πτήσης η οποία αποτελεί τµήµα
«οργανωµένου ταξιδιού» στο οποίο εφαρµόζεται η οδηγία 90/
314/ΕΟΚ, και οι οποίοι αναχωρούν από αερολιµένα τρίτης
χώρας για αερολιµένα κράτους µέλους, µε πτήσεις που δεν
εκτελούνται από κοινοτικούς αεροµεταφορείς,
— την ενδεχόµενη αναθεώρηση του ύψους των αποζηµιώσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.
Η έκθεση συνοδεύεται από νοµοθετικές προτάσεις, εφόσον
χρειασθεί.
Άρθρο 18

Έκθεση

Κατάργηση

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο έως την 1η Ιανουαρίου 2007 σχετικά µε τη λειτουργία και τα αποτελέσµατα του παρόντος κανονισµού, ιδίως σε
ό,τι αφορά:
— τη συχνότητα των περιπτώσεων άρνησης επιβίβασης και
µαταίωσης πτήσεων,

Ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 295/91 καταργείται.
Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 17 Φεβρουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Στρασβούργο, 11 Φεβρουαρίου 2004.
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