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Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 01/06 

10 Ιανουαρίου 2006 

Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-344/04 

International Air Transport Association, European Low Fares Airline Association κατά 
Department for Transport 

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΟΣ 

Τα µέτρα που προβλέπει ο κανονισµός για την επίτευξη του σκοπού της βελτιώσεως της 
προστασίας των επιβατών των οποίων η πτήση µαταιώθηκε ή καθυστέρησε σηµαντικά είναι 
σύµφωνα µε τη Σύµβαση του Μόντρεαλ1 και δεν προσβάλλουν την αρχή της αναλογικότητας 

Τον Φεβρουάριο του 2004 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο εξέδωσαν έναν 
κανονισµό2 σχετικά µε την αποζηµίωση των επιβατών αεροµεταφορών και την παροχή 
βοήθειας σ’αυτούς από τον αεροµεταφορέα σε περίπτωση αρνήσεως επιβιβάσεως και 
µαταιώσεως ή µεγάλης καθυστερήσεως της πτήσεως.  

Σε περίπτωση µαταιώσεως µιας πτήσεως, δυνάµει του κανονισµού ο αεροµεταφορέας 
παρέχει στους επιβάτες τη δυνατότητα να επιλέξουν µεταξύ της επιστροφής της αξίας του 
εισιτηρίου και της µεταφοράς µε εναλλακτική πτήση στον τελικό προορισµό τους. Οι 
επιβάτες δικαιούνται επίσης δωρεών παροχών (γεύµατα, τηλεφωνήµατα και, ενδεχοµένως, 
διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο) και αποζηµιώσεως, το ύψος της οποίας κυµαίνεται ανάλογα µε 
την απόσταση που καλύπτει η πτήση. ∆εν οφείλεται τέτοια αποζηµίωση αν ο 
αεροµεταφορέας έχει ενηµερώσει τους επιβάτες για τη µαταίωση δύο εβδοµάδες τουλάχιστον 
πριν από την προγραµµατισµένη ώρα αναχωρήσεως ή αν προτείνει µεταφορά µε εναλλακτική 
πτήση και µε ικανοποιητικούς όρους ή, ακόµα, αν είναι σε θέση να αποδείξει ότι η µαταίωση 
επήλθε λόγω συνδροµής εξαιρετικών περιστάσεων.  

                                                 
1 Η Σύµβαση για την ενοποίηση ορισµένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές (Σύµβαση του Μόντρεαλ) έγινε δεκτή µε απόφαση του Συµβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2001 (ΕΕ L 194, σ. 38). 

2 Κανονισµός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζηµίωσης των επιβατών 

αεροπορικών µεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση 

του κανονισµού (ΕΟΚ) 295/91 (ΕΕ L 46, σ. 1). 
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Σε περίπτωση καθυστερήσεως πτήσεως πάνω από ένα όριο το οποίο κυµαίνεται ανάλογα µε 
την απόσταση, ο αεροµεταφορέας παρέχει βοήθεια στους επιβάτες. Σε περίπτωση 
καθυστερήσεως άνω των 5 ωρών, προτείνεται σε κάθε περίπτωση η επιστροφή της αξίας του 
εισιτηρίου.  

Η International Air Transport Association (IATA), ένωση στην οποία µετέχουν 270 
αεροπορικές εταιρίες από 130 χώρες, οι οποίες µεταφέρουν το 98 % των επιβατών των 
τακτικών αεροπορικών γραµµών στον κόσµο, και η European Low Fares Airline Association 
(ELFAA), ένωση που εκπροσωπεί τα συµφέροντα 10 αεροπορικών εταιριών χαµηλού 
κόστους από 9 ευρωπαϊκές χώρες, προσέβαλαν ενώπιον του High Court of Justice (England 
and Wales) τον τρόπο εφαρµογής του κανονισµού εκ µέρους του Ηνωµένου Βασιλείου. Με 
την ευκαιρία αυτή προέβαλαν ζητήµατα σχετικά µε το κύρος του κανονισµού αυτού και, 
ειδικότερα, των διατάξεων σχετικά µε τις µαταιώσεις, τις καθυστερήσεις και τις 
αποζηµιώσεις. Το High Court of Justice υπέβαλε σχετικά ερωτήµατα στο ∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Όσον αφορά τη συµφωνία του κανονισµού προς τη Σύµβαση του Μόντρεαλ, το 
∆ικαστήριο δέχεται ότι η εν λόγω διεθνής σύµβαση, η οποία ρυθµίζει µεταξύ άλλων την 
ευθύνη του αεροµεταφορέα σε περίπτωση καθυστερήσεως, δεσµεύει την Κοινότητα. Το 
∆ικαστήριο κρίνει ότι η σύµβαση περιορίζεται στο να ρυθµίσει τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες, κατόπιν της καθυστερήσεως µιας πτήσεως, οι θιγόµενοι επιβάτες δύνανται να 
ασκήσουν αγωγή προς αποκατάσταση της ατοµικής τους ζηµίας κατά των µεταφορέων 
που ευθύνονται για την εκ της καθυστερήσεως αυτής ζηµία. Αντιθέτως, η παροχή βοήθειας 
και φροντίδας στους επιβάτες που προβλέπει ο κοινοτικός κανονισµός σε περίπτωση 
σηµαντικής καθυστερήσεως µιας πτήσεως αποτελούν άµεσα και τυποποιηµένα µέτρα 
αποκαταστάσεως της ζηµίας. ∆εν συγκαταλέγονται στα µέτρα των οποίων τις προϋποθέσεις 
εφαρµογής ρυθµίζει η εν λόγω σύµβαση και, εποµένως, δεν µπορούν να θεωρηθούν 
ασυµβίβαστα µε τη σύµβαση του Μόντρεαλ. 

Όσον αφορά τη διαδικαστική παρατυπία η οποία σύµφωνα µε την IATA και την ELFAA 
σηµειώθηκε κατά την έκδοση του κανονισµού, το ∆ικαστήριο απορρίπτει το επιχείρηµα 
που στηρίζεται στο ότι η επιτροπή συνδιαλλαγής, που συγκαλείται, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συναποφάσεως, λόγω της διαφωνίας του Συµβουλίου επί των τροπολογιών που 
πρότεινε το Κοινοβούλιο, υπερέβη τις αρµοδιότητες που της έχουν ανατεθεί.  

Όσον αφορά την τήρηση της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως και της αρχής της ασφαλείας 
δικαίου, το ∆ικαστήριο σηµειώνει ότι οι βαλλόµενες διατάξεις του κανονισµού ορίζουν 
σαφώς και επακριβώς τις υποχρεώσεις του αεροµεταφορέα, ότι εξ αυτών προκύπτει το 
ουσιώδες του επιδιωκόµενου σκοπού και ότι αυτές στερούνται αµφισηµίας. Κατά συνέπεια, 
δεν είναι ανίσχυρες λόγω παραβιάσεως της αρχής της ασφαλείας δικαίου ή της υποχρεώσεως 
αιτιολογήσεως. 

Όσον αφορά την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, το ∆ικαστήριο ελέγχει αν τα 
µέτρα που προβλέπει ο κανονισµός είναι προδήλως απρόσφορα προς επίτευξη του σκοπού 
της βελτιώσεως της προστασίας των επιβατών των οποίων η πτήση µαταιώθηκε ή σηµείωσε 
σηµαντική καθυστέρηση, αποκαθιστώντας ορισµένες ζηµίες µε τρόπο άµεσο και 
τυποποιηµένο. Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει επ’ αυτού ότι τα µέτρα που προβλέπονται σε 
περίπτωση µαταιώσεως και καθυστερήσεως µπορούν καθεαυτά ως εκ της φύσεώς τους να 
αποκαταστήσουν αµέσως ορισµένες από τις ζηµίες που υπέστησαν οι επιβάτες αυτοί και 
παρέχουν τη δυνατότητα να εξασφαλιστεί ο επιδιωκόµενος σκοπός. Η έκταση των µέτρων 
αυτών ποικίλλει ανάλογα µε τη βαρύτητα των ζηµιών που υφίστανται οι επιβάτες. Τέλος, η 
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αποζηµίωση που δικαιούνται οι επιβάτες σε περίπτωση που έλαβαν γνώση της µαταιώσεως 
της πτήσεώς τους πολύ καθυστερηµένα δεν είναι προδήλως ακατάλληλη για την επίτευξη του 
επιδιωκοµένου σκοπού, εάν ληφθούν υπόψη η ύπαρξη απαλλακτικής ρήτρας υπέρ των 
αεροµεταφορέων και οι περιοριστικές προϋποθέσεις εκπληρώσεως αυτής της υποχρεώσεως, 
την οποία αυτοί υπέχουν. Ακόµη, ούτε το ποσό της αποζηµιώσεως είναι υπερβολικό, 
αντιστοιχεί δε κατά βάση στην αναπροσαρµογή του ύψους της αποζηµιώσεως που προέβλεπε 
ο προηγούµενος κανονισµός, µε συνεκτίµηση του πληθωρισµού από τότε που ο κανονισµός 
αυτός τέθηκε σε ισχύ. 

Όσον αφορά την τήρηση της αρχής της ίσης µεταχειρίσεως, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι η 
κατάσταση των επιχειρήσεων στον τοµέα δραστηριότητας καθενός από τους τρόπους 
µεταφοράς δεν είναι συγκρίσιµη. Oι επιβάτες που υφίστανται τις συνέπειες από µαταίωση ή 
µεγάλη καθυστέρηση πτήσεως ευρίσκονται σε αντικειµενικώς διαφορετική κατάσταση από 
εκείνη των επιβατών στα λοιπά µέσα µεταφοράς σε περίπτωση επελεύσεως περιστατικών της 
ίδιας φύσεως. 

Αντιθέτως, το ∆ικαστήριο σηµειώνει ότι οι ζηµίες τις οποίες υφίστανται οι επιβάτες των 
αεροµεταφορών σε περίπτωση µαταιώσεως ή µεγάλης καθυστερήσεως της πτήσεως είναι 
παρόµοιες, ανεξαρτήτως της εταιρίας µε την οποία συµβλήθηκαν, και δεν έχουν σχέση µε την 
τιµολογιακή πολιτική που ακολουθούν οι εταιρίες αυτές. Κατά συνέπεια, εναπέκειτο στον 
κοινοτικό νοµοθέτη να επιφυλάξει την ίδια µεταχείριση σε όλες τις αεροπορικές 
εταιρίες. 
 
Εποµένως, το ∆ικαστήριο καταλήγει στο συµπέρασµα ότι από την εξέτασή του δεν προέκυψε 
κανένα στοιχείο δυνάµενο να θέσει εν αµφιβόλω το κύρος των διατάξεων του κανονισµού. 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: CS, DE, EN, ES, EL, FR, HU, IT, NL, PL, PT, SK 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=el 

Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα κεντρικής 
Ευρώπης, κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna Angelidis 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

Εικόνες από τη δηµοσίευση της αποφάσεως διατίθενται από το EbS “Europe by Satellite”, 
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική ∆ιεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας, 

L-2920 Λουξεµβούργο, τηλ.: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249 
ή B-1049 Βρυξέλλες, τηλ.: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956 

 

 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=el
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