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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 13ης Μαΐου 2002

για την τροποποίηση του κανονισµού (EΚ) αριθ. 2027/97 του Συµβουλίου για την ευθύνη του αεροµετα-
φορέα σε περίπτωση ατυχήµατος

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

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,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο
251 της συνθήκης (3),

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής µεταφορών, είναι σηµα-
ντικό να εξασφαλισθεί ορθό ύψος αποζηµίωσης των
θυµάτων σε αεροπορικά ατυχήµατα.

(2) Στις 28 Μαΐου 1999 συµφωνήθηκε στο Μόντρεαλ µια νέα
σύµβαση για την ενοποίηση ορισµένων κανόνων για τις
διεθνείς αεροπορικές µεταφορές, η οποία ορίζει νέους γενι-
κούς κανόνες περί ευθύνης σε περίπτωση ατυχήµατος στις
διεθνείς αεροπορικές µεταφορές σε αντικατάσταση εκείνων
της σύµβασης της Βαρσοβίας του 1929 και των µετέπειτα
τροποποιήσεών της (4).

(3) H σύµβαση της Βαρσοβίας θα συνεχίσει να ισχύει επ’ αόρι-
στον παράλληλα µε τη σύµβαση του Μόντρεαλ.

(4) Η σύµβαση του Μόντρεαλ προβλέπει καθεστώς απεριό-
ριστης ευθύνης σε περίπτωση θανάτου ή τραυµατισµού επι-
βατών στις αεροµεταφορές.

(5) Η Κοινότητα υπέγραψε τη σύµβαση του Μόντρεαλ δείχνο-
ντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την πρόθεσή της να καταστεί,
επικυρώνοντάς την, συµβαλλόµενο µέρος της συµφωνίας.

(6) Είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί ο κανονισµός (EΚ) αριθ.
2027/97 του Συµβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1997, για
την ευθύνη του αεροµεταφορέα σε περίπτωση ατυχήµα-

τος (5), ούτως ώστε να συµβαδίζει µε τις διατάξεις της
σύµβασης του Μόντρεαλ και να δηµιουργηθεί έτσι ένα
οµοιόµορφο σύστηµα ευθύνης στις διεθνείς αεροπορικές
µεταφορές.

(7) Ο παρών κανονισµός και η σύµβαση του Μόντρεαλ ενι-
σχύουν την προστασία των επιβατών και των προστατευο-
µένων µελών τους και δεν µπορούν να ερµηνευθούν κατά
τρόπο που να µειώνεται η προστασία τους σε σχέση µε την
ισχύουσα νοµοθεσία την ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος
κανονισµού.

(8) Στην εσωτερική αγορά αεροπορικών µεταφορών έχει εξαλει-
φθεί ο διαχωρισµός µεταξύ εθνικής και διεθνούς µεταφοράς
και εποµένως είναι σκόπιµο να υπάρχει το ίδιο επίπεδο και η
ιδία φύση της ευθύνης στις εθνικές και διεθνείς µεταφορές
εντός της Κοινότητας.

(9) Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, είναι επιθυµητή
δράση σε κοινοτική κλίµακα ούτως ώστε να δηµιουργηθεί
ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για όλους τους κοινοτικούς
αεροµεταφορείς.

(10) Ένα σύστηµα απεριόριστης ευθύνης σε περίπτωση θανάτου
ή τραυµατισµού επιβατών είναι εκείνο που αρµόζει σε ένα
ασφαλές και σύγχρονο σύστηµα αεροπορικών µεταφορών.

(11) Οι αεροµεταφορείς της Κοινότητας δεν θα πρέπει να έχουν
τη δυνατότητα να κάνουν χρήση του άρθρου 21 παράγρα-
φος 2 της σύµβασης του Μόντρεαλ εκτός αν αποδεικνύουν
ότι η ζηµία δεν οφειλόταν σε αµέλεια ή σε άλλη επιβλαβή
πράξη ή παράλειψη του µεταφορέα ή των υπαλλήλων ή των
πρακτόρων του.

(12) Τα οµοιόµορφα όρια ευθύνης για την απώλεια, φθορά ή
καταστροφή αποσκευών και για τη ζηµία λόγω καθυ-
στέρησης, τα οποία θα ισχύουν για όλους τους κοινοτικούς
αεροµεταφορείς, θα εξασφαλίσουν απλούς και σαφείς κανό-
νες τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις αεροπορικές
εταιρείες και θα επιτρέψουν στους επιβάτες να αναγνωρί-
ζουν πότε χρειάζεται πρόσθετη ασφάλιση.

(1) ΕΕ C 337 Ε της 28.11.2000, σ. 68 και
ΕΕ C 213 E της 31.7.2001, σ. 298.

(2) ΕΕ C 123 της 25.4.2001, σ. 47.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2001 (ΕΕ C

21 της 24.1.2002, σ. 256), κοινή θέση του Συµβουλίου της 19ης
∆εκεµβρίου 2001 (ΕΕ C 58 Ε της 5.3.2001, σ. 8) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2002.

(4) ΕΕ L 194 της 18.7.2001, σ. 38. (5) ΕΕ L 285 της 17.10.1997, σ. 1.
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(13) Η εφαρµογή διαφορετικών καθεστώτων ευθύνης στα διά-
φορα δροµολόγια των δικτύων τους δεν θα ήταν πρακτική
για τους κοινοτικούς αεροµεταφορείς και θα προκαλούσε
σύγχυση στους επιβάτες.

(14) Είναι επιθυµητό να απαλλάσσονται τα θύµατα των δυστυχη-
µάτων και τα προστατευόµενα µέλη τους από τις βραχυ-
πρόθεσµες οικονοµικές τους ανάγκες κατά την περίοδο
αµέσως µετά το ατύχηµα.

(15) Το άρθρο 50 της σύµβασης του Μόντρεαλ απαιτεί από τα
συµβαλλόµενα µέρη να εξασφαλίσουν ότι οι αεροµεταφο-
ρείς τους είναι καταλλήλως ασφαλισµένοι και είναι αναγκαίο
να λαµβάνεται υπόψη το άρθρο 7 του κανονισµού (EΟΚ)
αριθ. 2407/92 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992,
για την έκδοση αδείας των αεροµεταφορέων (1), για τη συµ-
µόρφωση προς την εν λόγω διάταξη.

(16) Είναι επιθυµητό να παρέχονται οι βασικές πληροφορίες σχε-
τικά µε τους εφαρµοζόµενους κανόνες περί ευθύνης στους
επιβάτες έτσι ώστε να µπορούν να προβούν σε πρόσθετες
ασφαλιστικές ρυθµίσεις πριν από το ταξίδι τους, εφόσον
χρειάζεται.

(17) Θα χρειασθεί να επανεξετάζονται τα χρηµατικά ποσά που
ορίζονται στον παρόντα κανονισµό έτσι ώστε να λαµβάνεται
υπόψη ο πληθωρισµός και οιαδήποτε αναθεώρηση των
ορίων ευθύνης στην σύµβαση του Μόντρεαλ.

(18) Στο βαθµό που απαιτούνται περαιτέρω κανόνες προκειµένου
η σύµβαση του Μόντρεαλ να εφαρµόζεται επί σηµείων που
δεν καλύπτονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2027/97,
εναπόκειται στα κράτη µέλη να θεσπίσουν τις σχετικές δια-
τάξεις,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισµός (EΚ) αριθ. 2027/97 τροποποιείται ως εξής:

1. Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

«Κανονισµός (EΚ) αριθ. 2027/97 της 9ης Οκτωβρίου 1997,
για την ευθύνη των αεροµεταφορέων όσον αφορά την αεροπο-
ρική µεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους.».

2. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 1

Ο παρών κανονισµός θέτει σε εφαρµογή τις σχετικές διατάξεις
της σύµβασης του Μόντρεαλ σε ό,τι αφορά την αεροπορική
µεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους και καθορίζει
µερικές επιπλέον διατάξεις. Επίσης, επεκτείνει την εφαρµογή
των διατάξεων αυτών στην αεροπορική µεταφορά εντός ενός
κράτους µέλους.»

3. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 2

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται
ως:

α) “αεροµεταφορέας”: επιχείρηση αεροµεταφορών µε νόµιµη
άδεια λειτουργίας·

β) “κοινοτικός αεροµεταφορέας”: αεροµεταφορέας µε νόµιµη
άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από κράτος µέλος σύµφωνα
µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92·

γ) “δικαιούχος αποζηµιώσεως”: ο επιβάτης ή κάθε πρόσωπο
το οποίο έχει δικαίωµα να εγείρει απαιτήσεις αντ’ αυτού,
σύµφωνα µε το εφαρµοστέο δίκαιο·

δ) “αποσκευές”: εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι απο-
σκευές, τόσο οι παραδιδόµενες κατά τον έλεγχο των εισι-
τηρίων όσο και οι µη παραδιδόµενες κατά τον έλεγχο
κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 4 της σύµ-
βασης του Μόντρεαλ·

ε) “ΕΤ∆”: ειδικό τραβηκτικό δικαίωµα κατά τα οριζόµενα από
το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο·

στ) “Σύµβαση της Βαρσοβίας”: η σύµβαση για την ενοποίηση
ορισµένων κανόνων που έχουν σχέση µε τις διεθνείς αερο-
πορικές µεταφορές, η οποία υπεγράφη στη Βαρσοβία στις
12 Οκτωβρίου 1929, ή η σύµβαση της Βαρσοβίας, όπως
τροποποιήθηκε στη Χάγη στις 28 Σεπτεµβρίου 1955, και
η συµπληρωµατική σύµβαση της σύµβασης της Βαρσοβίας
που έγινε στη Γκουανταλαχάρα στις 18 Σεπτεµβρίου
1961·

ζ) “σύµβαση του Μόντρεαλ”: η σύµβαση για την ενοποίηση
ορισµένων κανόνων στις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές,
η οποία υπογράφηκε στο Μόντρεαλ στις 28 Mαΐου 1999.

2. Έννοιες περιεχόµενες στον παρόντα κανονισµό και µη
οριζόµενες στην παράγραφο 1, είναι ταυτόσηµες µε τις έννοιες
που χρησιµοποιούνται στη σύµβαση του Μόντρεαλ.»

4. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 3

1. Η ευθύνη ενός κοινοτικού αεροµεταφορέα έναντι επι-
βατών και των αποσκευών τους διέπεται από όλες τις διατάξεις
της σύµβασης του Μόντρεαλ σχετικά µε την εν λόγω ευθύνη.

2. Η υποχρέωση ασφάλισης που ορίζεται στο άρθρο 7 του
κανονισµού (EΟΚ) αριθ. 2407/92 όσον αφορά την ευθύνη
έναντι επιβατών έχει την έννοια ότι ο κοινοτικός αεροµεταφο-
ρέας απαιτείται να ασφαλίζεται µέχρι ενός ποσού που θα
εξασφαλίζει ότι όλα τα πρόσωπα που δικαιούνται αποζη-
µίωσης θα λάβουν όλο το ποσό που δικαιούνται σύµφωνα µε
τον παρόντα κανονισµό.»

5. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 3α

Tο συµπληρωµατικό ποσό, το οποίο µπορεί να ζητήσει κοινο-
τικός αεροµεταφορέας σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος
2 της σύµβασης του Μόντρεαλ, όταν ένας επιβάτης κάνει
ειδική δήλωση ασφαλιστικού συµφέροντος για την παράδοση
της αποσκευής του στον τόπο προορισµού, βασίζεται σε τιµο-
λόγιο συνδεόµενο µε τα πρόσθετα έξοδα που συνεπάγεται η
µεταφορά και η ασφάλιση της αποσκευής, τα οποία υπερβαί-
νουν τα έξοδα για αποσκευές που τιµώνται έως το όριο
ευθύνης. Tο τιµολόγιο διατίθεται στους επιβάτες, εφόσον το
ζητήσουν.»

6. Το άρθρο 4 διαγράφεται.(1) ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 1.
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7. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 5

1. Ο κοινοτικός αεροµεταφορέας οφείλει να καταβάλει
αµελλητί, οπωσδήποτε δε δεκαπέντε ηµέρες το αργότερο αφ’
ής στιγµής εξακριβωθεί η ταυτότητα του φυσικού προσώπου
το οποίο δικαιούται την αποζηµίωση, την απαιτούµενη προκα-
ταβολή για την κάλυψη των άµεσων οικονοµικών αναγκών,
ανάλογα µε το µέγεθος της ζηµίας που υπέστη.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η προκαταβολή
ισούται τουλάχιστον µε το ισοδύναµο 16 000 ΕΤ∆ σε ευρώ
ανά επιβάτη σε περίπτωση θανάτου.

3. Η προκαταβολή δεν συνιστά αναγνώριση της ευθύνης
και µπορεί να αφαιρεθεί από οιαδήποτε µεταγενέστερη
πληρωµή λόγω ευθύνης του κοινοτικού αεροµεταφορέα·
ωστόσο δεν επιστρέφεται, εκτός από τις περιπτώσεις που προ-
βλέπονται στο άρθρο 20 της σύµβασης του Μόντρεαλ ή στις
περιπτώσεις που το πρόσωπο που έλαβε την προκαταβολή δεν
ήταν δικαιούχος αποζηµίωσης.»

8. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 6

1. Όλοι οι αεροµεταφορείς, οσάκις πωλούν αεροπορική
µεταφορά στην Κοινότητα, εξασφαλίζουν ότι διατίθεται στους
επιβάτες, σε όλα τα σηµεία πώλησης καθώς και στις πωλήσεις
µέσω τηλεφώνου και ∆ιαδικτύου, περίληψη των κύριων διατά-
ξεων που διέπουν την ευθύνη για τους επιβάτες και τις απο-
σκευές τους, ιδίως των προθεσµιών για την άσκηση αγωγής
αποζηµίωσης και της δυνατότητας υποβολής ειδικής δήλωσης
για αποσκευές. Προκειµένου να συµµορφώνονται προς την εν
λόγω απαίτηση πληροφόρησης, οι κοινοτικοί αεροµεταφορείς
κάνουν χρήση του σηµειώµατος που παρατίθεται στο
παράρτηµα. Η περίληψη ή το σηµείωµα αυτό δεν µπορεί να
χρησιµοποιείται ως βάση για απαίτηση αποζηµίωσης ούτε για
την ερµηνεία των διατάξεων του παρόντος κανονισµού ή της
σύµβασης του Μόντρεαλ.

2. Επιπροσθέτως των απαιτήσεων πληροφόρησης που ορί-
ζονται στην παράγραφο 1, όλοι οι κοινοτικοί αεροµεταφορείς
παρέχουν γραπτώς σε κάθε επιβάτη για αεροπορική µεταφορά
που παρέχεται ή αγοράζεται στην Κοινότητα:

— το όριο ευθύνης του αεροµεταφορέα, εφόσον υπάρχει, που
ισχύει για τη συγκεκριµένη πτήση σε περίπτωση θανάτου ή
τραυµατισµού,

— το όριο ευθύνης του αεροµεταφορέα που ισχύει για τη
συγκεκριµένη πτήση σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας
ή φθοράς της αποσκευής και ειδοποίηση ότι αποσκευές
αξίας µεγαλύτερης του ορίου αυτού θα πρέπει να υποδει-
κνύονται στον αεροµεταφορέα κατά τον έλεγχο των εισιτη-
ρίων ή να ασφαλίζονται πλήρως από τον επιβάτη πριν από
το ταξίδι,

— το όριο ευθύνης του αεροµεταφορέα που ισχύει για τη
συγκεκριµένη πτήση σε περίπτωση ζηµίας λόγω καθυ-
στέρησης.

3. Για όλες τις µεταφορές που εκτελούνται από κοινοτι-
κούς αεροµεταφορείς, τα όρια που αναγράφονται, σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις πληροφόρησης των παραγράφων 1 και 2, είναι
εκείνα που ορίζει ο παρών κανονισµός, εκτός εάν ο κοινοτικός
αεροµεταφορέας εκούσια εφαρµόζει υψηλότερα όρια. Για όλες
τις µεταφορές που εκτελούνται από µη κοινοτικούς αεροµετα-
φορείς, οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρµόζονται µόνον για τη
µεταφορά προς, από ή εντός της Κοινότητας.»

9. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

«Άρθρο 7

Το αργότερο τρία έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης εφαρ-
µογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 889/2002 (*), η Επιτροπή
εκπονεί έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανο-
νισµού. Η Επιτροπή εξετάζει ιδίως εάν είναι αναγκαίο να
αναθεωρηθούν τα ποσά που αναγράφονται στα σχετικά άρθρα
της σύµβασης του Μόντρεαλ µε βάση τις οικονοµικές εξελίξεις
και τις κοινοποιήσεις της ∆ΟΠΑ ως θεµατοφύλακα.

(*) ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 2.»

10. Προστίθεται το ακόλουθο παράρτηµα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευθύνη των αεροµεταφορέων έναντι των επιβατών και των
αποσκευών τους

Το παρόν πληροφοριακό σηµείωµα συνοψίζει τους κανόνες
περί ευθύνης που εφαρµόζουν οι κοινοτικοί αεροµεταφορείς
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας και
της σύµβασης του Μόντρεαλ.

Αποζηµίωση σε περίπτωση θανάτου ή τραυµατισµού

∆εν υπάρχουν οικονοµικά όρια αποζηµίωσης για τραυµατι-
σµό ή θάνατο επιβατών. Για βλάβες έως 100 000 ΕΤ∆
(κατά προσέγγιση ποσό σε τοπικό νόµισµα), ο αεροµεταφο-
ρέας δεν µπορεί να αµφισβητήσει απαιτήσεις για αποζη-
µίωση. Άνω του ποσού αυτού, ο αεροµεταφορέας µπορεί να
αντικρούσει απαίτηση εφόσον αποδείξει ότι η βλάβη δεν
οφείλεται σε αµέλειά του ή σε υπαιτιότητά του.

Προκαταβολές

Σε περίπτωση θανάτου ή τραυµατισµού επιβάτη, ο αεροµε-
ταφορέας οφείλει να καταβάλει προκαταβολή για την
κάλυψη των άµεσων οικονοµικών αναγκών εντός 15 ηµερών
από τον προσδιορισµό της ταυτότητας του δικαιούχου
αποζηµίωσης. Σε περίπτωση θανάτου, η εν λόγω προκατα-
βολή δεν είναι κατώτερη των 16 000 ΕΤ∆ (κατά προσέγ-
γιση ποσό σε τοπικό νόµισµα).

Καθυστέρηση επιβατών

Σε περίπτωση καθυστέρησης επιβατών, ο αεροµεταφορέας
ευθύνεται για τις ζηµίες εκτός εάν έλαβε όλα τα εύλογα
µέτρα για να αποφευχθεί η καθυστέρηση ή εκτός εάν ήταν
αδύνατον να λάβει τα µέτρα αυτά. Η ευθύνη λόγω καθυ-
στέρησης επιβατών περιορίζεται στα 4 150 ΕΤ∆ (κατά προ-
σέγγιση ποσό σε τοπικό νόµισµα).
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Καθυστέρηση αποσκευών

Σε περίπτωση καθυστέρησης αποσκευών, ο αεροµεταφορέας
ευθύνεται για τις ζηµίες εκτός εάν έλαβε όλα τα εύλογα
µέτρα για να αποφευχθεί η καθυστέρηση ή εκτός εάν ήταν
αδύνατον να λάβει τα µέτρα αυτά. Η ευθύνη λόγω καθυ-
στέρησης αποσκευών περιορίζεται στα 1 000 ΕΤ∆ (κατά
προσέγγιση ποσό σε τοπικό νόµισµα).

Καταστροφή, απώλεια ή φθορά αποσκευών

Ο αεροµεταφορέας είναι υπεύθυνος για την καταστροφή,
απώλεια ή φθορά αποσκευών έως 1 000 ΕΤ∆ (κατά προσέγ-
γιση ποσό σε τοπικό νόµισµα). Σε περίπτωση που οι απο-
σκευές έχουν παραδοθεί κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, ο
αεροµεταφορέας είναι υπεύθυνος ακόµη και εάν η ζηµία δεν
οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα, εκτός εάν η αποσκευή
έφερε ελάττωµα. Σε περίπτωση που οι αποσκευές δεν έχουν
παραδοθεί κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, ο αεροµεταφο-
ρέας είναι υπεύθυνος µόνον εφόσον η ζηµία οφείλεται σε
υπαιτιότητά του.

Ανώτερα όρια για αποσκευές

Ένας επιβάτης µπορεί να τύχει υψηλότερου ορίου ευθύνης
εφόσον κάνει ειδική δήλωση το αργότερο κατά την παρά-
δοση των αποσκευών κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων και
εφόσον πληρώσει ένα συµπληρωµατικό ποσό.

Καταγγελίες για αποσκευές

Σε περίπτωση φθοράς, καθυστέρησης, απώλειας ή κατα-
στροφής αποσκευών, ο επιβάτης οφείλει να υποβάλει
γραπτή καταγγελία στον αεροµεταφορέα το ταχύτερο
δυνατό. Σε περίπτωση φθοράς αποσκευών που έχουν παρα-
δοθεί κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, ο επιβάτης οφείλει
να υποβάλει γραπτή καταγγελία στον αεροµεταφορέα εντός
επτά ηµερών, και σε περίπτωση καθυστέρησης εντός είκοσι

µιας ηµερών, σε αµφότερες τις περιπτώσεις από την ηµε-
ροµηνία κατά την οποία οι αποσκευές τέθηκαν στην διάθεση
του επιβάτη.

Ευθύνη συµβαλλοµένων και πραγµατικών αεροµεταφορέων

Εάν ο αεροµεταφορέας που αναλαµβάνει την πτήση δεν
είναι ο ίδιος µε το συµβαλλόµενο αεροµεταφορέα, ο επι-
βάτης έχει το δικαίωµα να απευθύνει καταγγελία ή να
απαιτήσει αποζηµίωση και από τους δύο αεροµεταφορείς.
Εάν το όνοµα ή ο κωδικός ενός αεροµεταφορέα αναγράφε-
ται στο εισιτήριο, αυτός ο αεροµεταφορέας είναι ο συµβαλ-
λόµενος αεροµεταφορέας.

Χρονικό περιθώριο για την άσκηση αγωγής

Η άσκηση αγωγής για την αξίωση αποζηµίωσης υποβάλλε-
ται εντός δύο ετών από την ηµεροµηνία άφιξης του αερο-
σκάφους ή από την ηµεροµηνία κατά την οποία έπρεπε να
φθάσει το αεροσκάφος.

Βάση της πληροφόρησης

Βάση για τους ανωτέρω κανόνες είναι η σύµβαση του Μόν-
τρεαλ της 28ης Μαΐου 1999, η οποία εφαρµόζεται στην
Κοινότητα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2027/97, όπως τρο-
ποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 889/2002, και
µε την εθνική νοµοθεσία των κρατών µελών.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµο-
σίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων.

Εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ή από την
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης του Μόντρεαλ για την
Κοινότητα, όποια από τις ηµεροµηνίες είναι η τελευταία.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε
κράτος µέλος.

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2002.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. COX

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. PIQUÉ I CAMPS


