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Изменение 92
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С цел увеличаване на правната 
сигурност за въздушните превозвачи и 
пътниците е необходимо по-точно 
определение на понятието „извънредни 
обстоятелства“, което взема предвид 
Решение на Съда на Европейския съюз 
по дело C-549/07 (Wallentin-Hermann). 
Това определение следва да бъде 
допълнително изяснено чрез 
неизчерпателен списък на 
обстоятелства, които са ясно 
определени като извънредни или не.

(3) С цел увеличаване на правната 
сигурност за въздушните превозвачи и 
пътниците е необходимо по-точно 
определение на понятието „извънредни 
обстоятелства“, което взема предвид 
Решение на Съда на Европейския съюз 
по дело C-549/07 (Wallentin-Hermann). 
Това определение следва да бъде 
допълнително изяснено чрез 
изчерпателен списък на обстоятелства, 
които са ясно определени като 
извънредни, и неизчерпателен списък 
на обстоятелствата, които ще 
бъдат определени като неизвънредни.

Or. en

Изменение 93
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Въздушните превозвачи се 
задължават при отмяна или 
закъснения на полети поради 
извънредни обстоятелства да 
доказват в рамките на две седмици за 
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какви извънредни обстоятелства е 
ставало въпрос и какви мерки са били 
предприети с цел предотвратяване на 
отменени полети или закъснения.

Or. de

Изменение 94
Ханс-Петер Майер

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) За да се засили защитата на 
пътниците в случай на отмяна на 
полети поради неплатежоспособност 
на въздушен превозвач или 
прекратяване на дейността му 
поради отнемане на оперативния
лиценз, въздушните превозвачи следва 
да бъдат задължени да предоставят 
гаранции за възстановяване на 
средствата на пътниците или за 
тяхното репатриране.

Or. de

Изменение 95
Евелин Гебхарт, Керстин Вестфал

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел подобряване на равнищата на 
защита, на пътниците следва да не им 
бъде отказан достъп на борда на полета 
на връщане от двупосочен билет 
(обратен полет), тъй като те не са 
предприели пътуването на отиване.

(7) С цел подобряване на равнищата на 
защита, на пътниците не трябва да им 
се отказва достъп на борда на част от
полета от двупосочен билет (обратен 
полет), тъй като те не са предприели 
пътуването на отиване или не са 
използвали всички самостоятелни 
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отсечки на самолетния билет.

Or. de

Изменение 96
Констандинос Пупакис

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел подобряване на равнищата на 
защита, на пътниците следва да не им
бъде отказан достъп на борда на полета 
на връщане от двупосочен билет 
(обратен полет), тъй като те не са 
предприели пътуването на отиване.

(7) С цел подобряване на равнищата на 
защита на пътниците не трябва да им 
се отказва достъп на борда на полета на 
връщане от двупосочен билет (обратен 
полет), тъй като те не са предприели 
пътуването на отиване.

Or. el

Обосновка

Чрез предложеното законодателно изменение се прави опит за окончателна забрана 
на тази практика.

Изменение 97
Мария Иригойен Перес

Предложение за регламент
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Авиолиниите ще трябва да 
спазват правилата, посочени в 
националните планове за безопасност 
на полетите, с цел да се избегнат 
ситуации, в които на малолетни лица 
без документ за самоличност, 
пътуващи със своите родители, да се 
отказва необосновано достъп на 
борда.
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Or. es

Изменение 98
Ханс-Петер Майер

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Въздушните превозвачи следва да 
бъдат задължени да възстановят 
безвъзмездно вече платените данъци в 
случай на анулиране от страна на 
пътника.

Or. de

Обосновка

В такива случаи някои въздушни превозвачи често изискват несъразмерни такси за 
услуга. Това е недопустимо. Данъкът, който не е дължим, трябва да се възстановява в 
пълен размер. Пътникът не използва вече платения полет, това би трябвало да бъде 
достатъчна „такса за услуга“.

Изменение 99
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Съображение 9а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. Пътниците следва да се ползват 
със специална защита в случай на 
отмяна на полет поради 
несъстоятелност или прекратяване 
на дейността на въздушен превозвач 
вследствие на отнемане на 
оперативния му лиценз; въздушните 
превозвачи следва да бъдат задължени 
да предоставят достатъчно гаранции 
за възстановяване на разходите на 
пътниците и/или за тяхното 
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репатриране.

Or. fr

Обосновка

Следва да се предвиди защита за пътниците, засегнати от превозвачи, които са в 
процес на прекратяване на дейността си, за възстановяване на разходите за техния 
неизползван билет или репатриране, ако са блокирани в чужбина. На превозвачите се 
предоставя елемент на гъвкавост по отношение на средствата (финансови средства, 
застраховане и т.н.).

Изменение 100
Ханс-Петер Майер

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Летищата и ползвателите на 
летището като въздушните превозвачи и
дружества за наземно обслужване 
следва да си сътрудничат, за да се сведе 
до минимум въздействието на 
множество проблеми на полета върху 
пътниците чрез осигуряване на грижи и 
премаршрутиране. За тази цел те следва 
да подготвят планове за действие в 
извънредни ситуации и да си 
сътрудничат при разработването на 
такива планове.

(10) Летищата и ползвателите на 
летището като въздушните превозвачи,
дружества за наземно обслужване и 
доставчици на аеронавигационно
обслужване следва да си сътрудничат, 
за да се сведе до минимум 
въздействието на множество проблеми 
на полета върху пътниците чрез 
осигуряване на грижи и 
премаршрутиране. За тази цел те следва 
да подготвят планове за действие в 
извънредни ситуации и да си 
сътрудничат с европейски, национални, 
регионални и местни органи при 
разработването на такива планове. Ако е 
необходимо, съществуващите планове 
за действие в извънредни ситуации 
следва да бъдат съответно 
адаптирани.

Or. de

Изменение 101
Франц Обермайер
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Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Регламент (ЕО) № 261/2004 следва 
изрично да включва правото на 
обезщетение за пътниците, претърпели 
дълги закъснения, в съответствие с 
решението на Съда на Европейския 
съюз по съединени дела С-402/07 и С-
432/07 (Sturgeon). Същевременно 
праговете, над които закъсненията 
пораждат право на обезщетение, 
следва да бъдат увеличени, за да се 
отчете финансовото въздействие 
върху сектора и за да се избегне 
увеличаване на честотата на 
отменените вследствие на това 
полети. За да се гарантира, че за 
пътуващите в ЕС граждани съществуват 
еднакви условия за обезщетение, прагът 
следва да е един и същ за всички 
пътувания в Съюза, но следва да зависи 
от разстоянието на полета за пътувания 
от и за трети държави, за да се отчетат 
оперативните трудности, с които се 
сблъскват въздушните превозвачи, 
когато се справят със закъснения на 
отдалечени летища. 

(11) Регламент (ЕО) № 261/2004 следва 
изрично да включва правото на 
обезщетение за пътниците, претърпели 
дълги закъснения, в съответствие с 
решението на Съда на Европейския 
съюз по съединени дела С-402/07 и С-
432/07 (Sturgeon). За да се гарантира, че 
за пътуващите в ЕС граждани 
съществуват еднакви условия за 
обезщетение, прагът следва да е един и 
същ за всички пътувания в Съюза, но 
следва да зависи от разстоянието на 
полета за пътувания от и за трети 
държави, за да се отчетат оперативните 
трудности, с които се сблъскват 
въздушните превозвачи, когато се 
справят със закъснения на отдалечени 
летища.

Or. de

Изменение 102
Ханс-Петер Майер

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) За да се отчете финансовото 
въздействие върху сектора на 
въздушните превози и за 
нискотарифния сектор, претенции за 
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обезщетения следва да може да бъдат 
предявявани за цялата заплатена 
цена на самолетния билет, но да не 
надвишават определените в 
настоящия регламент размери на 
сумите. Тази цена на билета следва да 
съдържа полетите в двете посоки 
(отиване и връщане), включително 
всички допълнителни разходи, като 
например таксите за багаж. Това 
право съществува за закъснял полет в 
съответен размер. При закъснение на 
полетите в двете посоки (отиване и 
връщане) съществува следователно 
право на двукратно обезщетение в 
размер съответно на общата цена на 
билета.

Or. de

Изменение 103
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С цел да се гарантира правна 
сигурност, Регламент (EО) № 261/2004 
следва да изрично да потвърди, че 
промяната на разписанията на полетите 
има подобно въздействие върху 
пътниците като големите закъснения и 
следва да поражда подобни права.

(12) С цел да се гарантира правна 
сигурност, Регламент (EО) № 261/2004 
следва да изрично да потвърди, че 
промяната на разписанията на полетите 
има подобно въздействие върху 
пътниците като големите закъснения и 
отменените полети и следва да 
поражда подобни права.

Or. de

Изменение 104
Констандинос Пупакис

Предложение за регламент
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Упражняването на някои права 
на пътниците, по-специално правото 
на настаняване, се е доказало като 
непропорционално спрямо приходите 
на въздушните превозвачи за някои 
дейности с малък мащаб. Полети, 
извършвани от малки 
въздухоплавателни средства на 
кратки разстояния, следва да бъдат 
освободени от задължението да 
плащат за настаняване, въпреки че 
превозвачът трябва все пак да 
помогне на пътника да се настани.

заличава се

Or. el

Обосновка

Няма ясна причина защо разстоянието следва да бъде определящ фактор по 
отношение на предоставянето на настаняване за пътниците. По същия начин не 
следва да се налагат никакви ограничения въз основа на товароподемността на 
въздухоплавателните средства, като се има предвид, че много островни и отдалечени 
летища се обслужват от малки въздухоплавателни средства.

Изменение 105
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За лицата с увреждания, лицата с 
намалена подвижност и други лица със 
специални нужди, като например 
непридружени деца, бременни жени или 
лица, нуждаещи се от специфична 
медицинска помощ, може да се окаже 
трудно да си осигурят настаняване при 
проблеми с полета. Следователно, 
ограниченията на правото за 
настаняване в случаи на извънредни 
обстоятелства или за регионални 

(18) За лицата с увреждания, лицата с 
намалена подвижност и други лица със 
специални нужди, като например 
непридружени деца, бременни жени или 
лица, нуждаещи се от специфична 
медицинска помощ, може да се окаже 
трудно да си осигурят настаняване при 
проблеми с полета. Следователно, 
ограниченията на правото за 
настаняване в случаи на извънредни 
обстоятелства в никакъв случай не 
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дейности следва да не се прилагат за 
тези категории пътници.

следва да се прилагат за тези категории 
пътници.

Or. en

Изменение 106
Мария Иригойен Перес

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За лицата с увреждания, лицата с 
намалена подвижност и други лица със 
специални нужди, като например 
непридружени деца, бременни жени или 
лица, нуждаещи се от специфична 
медицинска помощ, може да се окаже 
трудно да си осигурят настаняване при 
проблеми с полета. Следователно, 
ограниченията на правото за 
настаняване в случаи на извънредни 
обстоятелства или за регионални 
дейности следва да не се прилагат за 
тези категории пътници.

(18) За най-уязвимите пътници, като 
например лицата с увреждания, лицата 
с намалена подвижност и други лица 
със специални нужди, като например 
непридружени деца, бременни жени или 
лица, нуждаещи се от специфична 
медицинска помощ, може да се окаже 
трудно да си осигурят настаняване при 
проблеми с полета. Следователно, 
ограниченията на правото за 
настаняване в случаи на извънредни 
обстоятелства или за регионални 
дейности следва да не се прилагат за 
тези категории пътници.

Or. es

Изменение 107
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Пътниците следва не само да бъдат 
правилно информирани за своите права 
в случаи проблеми с полета, но те също 
така следва да бъдат уведомявани по 
подходящ начин за причината за тях, 
веднага след като информацията е 

(20) Пътниците следва не само да бъдат 
правилно информирани за своите права 
в случаи на проблеми с полета, но те 
също така следва да бъдат уведомявани 
по подходящ начин за причината за тях, 
веднага след като информацията е 
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налична. Тази информация следва също 
така да се предоставя, когато пътникът е 
придобил документа за превоз чрез 
посредник, установен в Съюза.

налична. Тази информация следва също 
така да се предоставя, когато пътникът е 
придобил документа за превоз чрез 
посредник, установен в Съюза. Освен 
това пътниците следва да бъдат 
уведомявани относно най-
опростените и най-бързите 
процедури за подаване на искове и 
жалби, за да могат да упражняват 
своите права.

Or. fr

Изменение 108
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) С цел да се осигури по-добро 
изпълнение на правата на пътниците, 
ролята на националните 
правоприлагащи органи следва да бъде 
по-точно определена и ясно 
разграничена от разглеждането на 
индивидуални жалби на пътниците.

(21) С цел да се осигури по-добро 
изпълнение на правата на пътниците, 
ролята на националните 
правоприлагащи органи следва да бъде 
по-точно определена и ясно 
разграничена от разглеждането на 
индивидуални жалби на пътниците. 
Освен това следва да се уточни, че 
максималният срок за разглеждането 
от 90 дни не трябва да бъде 
надвишаван, за да бъдат защитени 
интересите на европейските 
потребители. Отговорността за 
разглеждане на индивидуалните 
жалби следва да бъде ясно определена, 
за да се избегне ситуация, при която 
пътниците биват препращани от 
един национален правоприлагащ орган 
на друг, вместо жалбата им да бъде 
бързо разгледана.

Or. en
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Изменение 109
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Пътниците следва да бъдат 
надлежно информирани относно 
съответните процедури за подаване на 
искове и жалби до въздушни превозвачи 
и следва да получат отговор в рамките 
на разумен срок. Пътниците следва 
също да имат възможността да се 
оплакват от въздушните превозвачи 
чрез извънсъдебни мерки. Въпреки това, 
тъй като правото на ефективни правни 
средства за защита пред съд е основно 
право, признато в член 47 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
тези мерки не следва да възпрепятстват 
нито да попречат на достъпа на 
пътниците до съд.

(22) Пътниците следва да бъдат 
надлежно информирани относно 
съответните процедури за подаване на 
искове и жалби до въздушни превозвачи 
и следва да получат отговор в рамките 
на разумен срок. Пътниците следва 
също да имат възможността да се 
оплакват от въздушните превозвачи 
чрез извънсъдебни мерки. За тази цел 
пътниците трябва да получават 
всички адреси и данни за контакт на 
органите, натоварени с изпълнението 
на тези процедури във всяка държава.
Въпреки това, тъй като правото на 
ефективни правни средства за защита 
пред съд е основно право, признато в 
член 47 от Хартата на основните права 
на Европейския съюз, тези мерки не 
следва да възпрепятстват нито да 
попречат на достъпа на пътниците до 
съд.

Or. fr

Изменение 110
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Пътниците следва да бъдат 
надлежно информирани относно 
съответните процедури за подаване на 
искове и жалби до въздушни превозвачи 
и следва да получат отговор в рамките 
на разумен срок. Пътниците следва 

(22) Пътниците следва да бъдат 
надлежно информирани относно 
съответните процедури за подаване на 
искове и жалби до въздушни превозвачи 
и следва да бъдат уведомявани за 
съответните срокове, приложими в 
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също да имат възможността да се 
оплакват от въздушните превозвачи 
чрез извънсъдебни мерки. Въпреки това, 
тъй като правото на ефективни правни 
средства за защита пред съд е основно 
право, признато в член 47 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
тези мерки не следва да възпрепятстват 
нито да попречат на достъпа на 
пътниците до съд.

тази връзка, особено за тези, 
определени в член 16а, параграф 2. Те 
следва да получат отговор в рамките на
един месец след подаването на иска 
или жалбата. Пътниците следва също 
да имат възможността да се оплакват от 
въздушните превозвачи чрез 
извънсъдебни мерки. Въпреки това, тъй 
като правото на ефективни правни 
средства за защита пред съд е основно 
право, признато в член 47 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
тези мерки не следва да възпрепятстват 
нито да попречат на достъпа на 
пътниците до съд. С цел постигането 
на опростено, бързо и ефективно по 
отношение на разходите разглеждане 
на исковете в извънсъдебните и 
съдебните процедури следва да бъде 
обръщано внимание особено на 
процедурите в интернет и на 
алтернативното разрешаване на 
спорове, както и на европейска 
процедура за искове с малък 
материален интерес.

Or. en

Изменение 111
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Пътниците понякога не са наясно 
относно размерите, теглото и броя на 
багажа, който могат да вземат на борда. 
С цел гарантиране, че пътниците са 
напълно наясно относно допустимия 
багаж включен в техния билет, както за 
ръчния, така и за регистрирания багаж, 
въздушните превозвачи следва ясно да 
посочват допустимия багаж при 

(28) Пътниците понякога не са наясно 
относно размерите, теглото и броя на 
багажа, който могат да вземат на борда. 
С цел гарантиране, че пътниците са 
напълно наясно относно допустимия 
багаж включен в техния билет, както за 
ръчния, така и за регистрирания багаж, 
въздушните превозвачи следва ясно да 
посочват допустимия багаж при 
резервация и на летището. В 
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резервация и на летището. допълнение към чанта на колелца 
като ръчен багаж на борда следва да 
може да се пренася малка ръчна 
чанта, за да не се налага важни лични 
вещи, като например портмоне или 
медикаменти, да се изваждат едва на 
борда от ръчния багаж, който в 
повечето случаи е поставен в депото 
над седалките, понякога поради липса 
на място, но също и на по-голямо 
разстояние при други пътници. 
Поради това практиката на Райън 
еър е недопустима. 

Or. de

Изменение 112
Силвана Рапти

Предложение за регламент
Съображение 28a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) Основните лични вещи и стоки, 
купени на летището, следва винаги да 
са позволени без допълнителни такси 
в допълнение към определения 
максимално допустим ръчен багаж.

Or. en

Изменение 113
Констандинос Пупакис

Предложение за регламент
Съображение 28a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) С цел да се защитят пътниците 
от ограниченията, свързани с ръчния 
свръхбагаж, следва да им се разреши 
безплатно да носят със себе си 
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известни лични вещи, в това число 
вещи, закупени на летището, които 
са над определения максимално 
допустим ръчен багаж.

Or. el

Обосновка

Тази разпоредба защитава пътниците от ограниченията, свързани с ръчния 
свръхбагаж, и им позволява да вземат със себе си разумен обем ръчен багаж, 
включително вещи, закупени на летището.

Изменение 114
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Необходимо е изменение на 
паричните граници, посочени в 
Регламент (ЕО) № 2027/97, за да се 
вземат предвид икономическите 
развития, преразгледани от 
Международната организация на 
гражданската авиация (ИКАО) през 
2009 г. в съответствие с член 24, 
параграф 2 на Конвенцията от 
Монреал.

(33) Необходимо е изменение на 
паричните граници, посочени в 
Регламент (ЕО) № 2027/97, за да се 
вземат предвид икономическите 
развития.

Or. en

Изменение 115
Ема Маккларкин

Предложение за регламент
Съображение 34a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34а) Настоящият регламент следва 



AM\1005678BG.doc 17/89 PE521.501v01-00

BG

да се прилага и за летището на 
Гибралтар в качеството му на 
британска отвъдморска територия и 
летище в рамките на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 116
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г)
Регламент (EО) № 261/2004 
Член 2 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Следното изречение се добавя към 
определението за „отмяна“ в буква л):

заличава се

„Полет, при който 
въздухоплавателното средство е 
излетяло, но, поради каквато и да е 
причина, впоследствие е било 
принудено да кацне на летище, 
различно от крайния пункт на 
пристигане или да се завърне на 
отправното летище, се счита за 
отменен полет.“

Or. fr

Обосновка

Отклоненията често са свързани с проблеми със сигурността, които са извън 
контрола на авиокомпаниите, а те поемат разходите, свързани с полета на 
летателния апарат (гориво, летищни такси и т.н.). Изглежда несправедливо да се 
счита, че отклонението представлява абсолютно същото нещо като отмяната на 
полет. Независимо от това, авиокомпаниите трябва да предоставят на пътниците 
помощ и възможно най-бързо да им предлагат превозване до местоназначението им. 
(вж. изменението на член 6, параграф 4, точка 4а)

Изменение 117
Адам Белан
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 2 – буква л) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Следното изречение се добавя към 
определението за „отмяна“ в буква л):

заличава се

„Полет, при който 
въздухоплавателното средство 
е излетяло, но, поради каквато 
и да е причина, впоследствие е 
било принудено да кацне на 
летище, различно от крайния 
пункт на пристигане или да се 
завърне на отправното летище, 
се счита за отменен полет.“

Or. pl

Изменение 118
Ема Маккларкин

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 2 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„извънредни обстоятелства“ означава 
обстоятелства, които по своя 
характер не са присъщи на 
нормалното упражняване на 
дейността на засегнатия въздушен 
превозвач и се намират извън 
ефективния му контрол. За целите на 
настоящия регламент, извънредни 
обстоятелства включват 
обстоятелствата, посочени в
приложението;

„извънредни обстоятелства“ са 
събития, които се намират извън 
ефективния контрол на въздушния 
превозвач. За целите на настоящия 
регламент, извънредни обстоятелства 
включват, но не се ограничават до
обстоятелствата, посочени в
приложение 1;

Or. en
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Обосновка

Думата „присъщи“ не е ясен термин. Позоваването на приложението следва да бъде 
включено за яснота.

Изменение 119
Силвана Рапти, Керстин Вестфал

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 2 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 „извънредни обстоятелства“ означава 
обстоятелства, които по своя характер 
не са присъщи на нормалното 
упражняване на дейността на засегнатия 
въздушен превозвач и се намират извън 
ефективния му контрол. За целите на 
настоящия регламент, извънредни 
обстоятелства включват 
обстоятелствата, посочени в 
приложението;

„извънредни обстоятелства“ означава 
обстоятелства, които по своя характер 
не са присъщи на нормалното 
упражняване на дейността на засегнатия 
въздушен превозвач и се намират извън 
ефективния му контрол. За целите на 
настоящия регламент, извънредните 
обстоятелства са посочени в 
приложението;

Or. en

Обосновка

За да има правна сигурност и по-добра защита на правата на потребителите, е 
необходим изчерпателен списък на „извънредните обстоятелства“.

Изменение 120
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 2 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 „извънредни обстоятелства“ означава 
обстоятелства, които по своя характер 

„извънредни обстоятелства“ означава 
обстоятелства, които по своя характер 
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не са присъщи на нормалното 
упражняване на дейността на засегнатия 
въздушен превозвач и се намират извън 
ефективния му контрол. За целите на 
настоящия регламент, извънредни 
обстоятелства включват 
обстоятелствата, посочени в 
приложението;

не са присъщи на нормалното 
упражняване на дейността на засегнатия 
въздушен превозвач и се намират извън 
ефективния му контрол. За целите на 
настоящия регламент, извънредни 
обстоятелства включват 
обстоятелствата, посочени в 
неизчерпателния списък в 
приложението. Други обстоятелства 
могат да бъдат считани за 
„извънредни“, ако са налице 
обективни причини, които да 
оправдават това;

Or. en

Изменение 121
Адам Белан

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква д)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 2 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„извънредни обстоятелства“ означава 
обстоятелства, които по своя характер 
не са присъщи на нормалното 
упражняване на дейността на 
засегнатия въздушен превозвач и се 
намират извън ефективния му контрол. 
За целите на настоящия регламент, 
извънредни обстоятелства включват 
обстоятелствата, посочени в 
приложението;

„извънредни обстоятелства“ означава 
обстоятелства, които по своя характер 
или произход са извън контрола на 
засегнатия въздушен превозвач, и 
доколкото те не са възникнали 
вследствие на неспазване на 
правилата за безопасност и 
разпоредбите, се намират извън 
ефективния му контрол. За целите на 
настоящия регламент, извънредни 
обстоятелства включват 
обстоятелствата, посочени в 
приложението;

Or. pl

Изменение 122
Марк Тарабела
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 –точка 1 –буква д)
Регламент (EО) № 261/2004
Член 2 – буква м)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 „извънредни обстоятелства“ означава 
обстоятелства, които по своя характер 
не са присъщи на нормалното 
упражняване на дейността на засегнатия 
въздушен превозвач и се намират извън 
ефективния му контрол. За целите на 
настоящия регламент, извънредни 
обстоятелства включват 
обстоятелствата, посочени в 
приложението;

„извънредни обстоятелства“ означава 
обстоятелства, които по своя характер 
не са присъщи на нормалното 
упражняване на дейността на засегнатия 
въздушен превозвач и се намират извън 
ефективния му контрол. За целите на 
настоящия регламент, извънредни 
обстоятелства включват 
обстоятелствата, посочени в 
приложението, които не са 
изчерпателни;

Or. fr

Изменение 123
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква д)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 2 – буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„свързващ полет“ означава полет, който, 
по силата на единен договор за превоз, е 
предназначен да позволи на пътника да 
достигне до пункт за прехвърляне, за да 
излети с друг полет, или когато е 
целесъобразно в контекста, означава 
другият полет, заминаващ от пункта за 
прехвърляне.

„свързващ полет“ означава полет, който, 
по силата на единен договор за превоз и 
въз основа на една резервация, е 
предназначен да позволи на пътника да 
достигне до пункт за прехвърляне, за да 
излети с друг полет, или по смисъла на 
член 6а, означава другият полет, 
заминаващ от пункта за прехвърляне.

Or. de

Обосновка

Последващо изменение на член 6a, параграф 2 и изясняване на определението за обща 
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резервация, при условие че отделните самолетни билети се резервират заедно в 
рамките на едно действие.

Изменение 124
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква д)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 2 – буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 „свързващ полет“ означава полет, 
който, по силата на единен договор за 
превоз, е предназначен да позволи на 
пътника да достигне до пункт за 
прехвърляне, за да излети с друг полет, 
или когато е целесъобразно в контекста, 
означава другият полет, заминаващ от 
пункта за прехвърляне.

„свързващ полет“ означава полет, който, 
по силата на единен договор за превоз и 
извършването на една резервация, е 
предназначен да позволи на пътника да 
достигне до пункт за прехвърляне, за да 
излети с друг полет, или когато е 
целесъобразно в контекста, означава 
другият полет, заминаващ от пункта за 
прехвърляне.

Or. en

Изменение 125
Ема Маккларкин

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква д)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 2 – буква т)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„цена на билет“ означава пълната цена, 
платена за билета и включваща 
въздухоплавателната тарифа, както и
всички приложими данъци, такси, 
допълнителни такси и възнаграждения, 
изплащани за всички незадължителни и 
задължителни услуги, включени в 
билета;

„цена на билет“ означава пълната цена, 
платена за билета и включваща 
въздухоплавателната тарифа, всички 
приложими данъци, такси, 
допълнителни такси и възнаграждения, 
изплащани за всички незадължителни и 
задължителни услуги, включени в 
билета, отнасящи се до свързаната с 
въздушния транспорт част от 
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пътуването.

Or. en

Обосновка

Изяснява, че „цената на билета“ се отнася само за услуги, свързани с въздушния 
транспорт (а не до услуги като хотелски резервации и коли под наем).

Изменение 126
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 –точка 1 –буква д)
Регламент (EО) № 261/2004
Член 2 – буква х)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 „час на пристигане“ означава часът, 
когато въздухоплавателното средство 
достига самолетната стоянка за 
пристигане и ръчната спирачка за 
паркиране е включена (блоково време);

„час на пристигане“ означава часът, 
когато въздухоплавателното средство 
каца на пистата за приземяване;

Or. fr

Обосновка

Някои проблеми на летището могат да доведат до забавяне на въздухоплавателното 
средство между момента, в който то каца на земята, и момента, в който 
пътниците слизат. Авиокомпаниите не следва да поемат последиците от тези 
закъснения, които не са тяхна отговорност.

Изменение 127
Ханс-Петер Майер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква д)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 2 – буква ц)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„забавяне на пистата“ означава, при „забавяне на пистата“ означава, при 
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заминаване, времето, когато 
въздухоплавателното средство е на 
място между началото на качването на 
пътниците на борда и часа на излитане 
на въздухоплавателното средство или, 
при пристигане, времето между 
кацането на въздухоплавателното 
средство и началото на слизането на 
пътниците от борда;

заминаване, времето, когато 
въздухоплавателното средство е на 
място между приключването на 
качването на пътниците на борда и часа 
на излитане на въздухоплавателното 
средство или, при пристигане, времето 
между кацането на въздухоплавателното 
средство и началото на слизането на 
пътниците от борда;

Or. de

Обосновка

Времето за качване не следва да включва „забавяне на пистата“. Необходимо е да се 
прилага „приключване на качването на борда“.

Изменение 128
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква -а) (нова)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст в сила Изменение

б) за пътници, заминаващи от летище, 
намиращо се в трета страна, до летище, 
разположено на територията на държава 
членка, за която Договорът се прилага, 
освен ако те не са получили облаги или 
обезщетение и не им е предоставена 
помощ в тази трета страна, ако 
опериращият въздушен превозвач на 
съответния полет е превозвач от 
Общността.

б) за пътници, заминаващи от летище, 
намиращо се в трета страна, до летище, 
разположено на територията на държава 
членка, за която Договорът се прилага, 
освен ако те не са получили облаги или 
обезщетение и не им е предоставена 
помощ в тази трета страна, ако
опериращият въздушен превозвач на 
съответния полет е превозвач от 
Общността или полетът е бил 
обратен полет, резервиран заедно със 
съответния полет, излитащ от 
летище в ЕС и осъществяван от 
превозвач от Общността.

Or. en
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Изменение 129
Силвана Рапти, Керстин Вестфал

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако на пътници се откаже достъп на 
борда против тяхната воля, 
опериращият въздушен превозвач ги 
обезщетява незабавно по член 7 и им 
предоставя необходимата помощ по 
член 8. Когато пътникът избере 
премаршрутиране при първа 
възможност в съответствие с член 8, 
параграф 1, буква б) и когато часът на 
излитане е най-малко два часа след 
първоначалния час за излитане, 
опериращият въздушен превозвач 
оказва помощ на пътника съгласно 
член 9.

Ако на пътници се откаже достъп на 
борда против тяхната воля, 
опериращият въздушен превозвач ги 
обезщетява незабавно и без 
допълнителни формалности по член 7 
и им предоставя необходимата помощ 
по член 8. Когато пътникът избере 
премаршрутиране при първа 
възможност в съответствие с член 8, 
параграф 1, буква б) и когато часът на 
излитане е най-малко два часа след 
първоначалния час за излитане, 
опериращият въздушен превозвач 
оказва помощ на пътника съгласно 
член 9.

Or. en

Изменение 130
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако на пътници се откаже достъп на 
борда против тяхната воля, 
опериращият въздушен превозвач ги 
обезщетява незабавно по член 7 и им 
предоставя необходимата помощ по 
член 8. Когато пътникът избере 
премаршрутиране при първа 
възможност в съответствие с член 8, 

Ако на пътници се откаже достъп на 
борда на полета на отиване или 
полета на връщане против тяхната 
воля, опериращият въздушен превозвач 
ги обезщетява незабавно по член 7 и им 
предоставя необходимата помощ по 
член 8. Когато пътникът избере 
премаршрутиране при първа 
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параграф 1, буква б) и когато часът на 
излитане е най-малко два часа след 
първоначалния час за излитане, 
опериращият въздушен превозвач 
оказва помощ на пътника съгласно 
член 9.

възможност в съответствие с член 8, 
параграф 1, буква б), опериращият 
въздушен превозвач оказва помощ на 
пътника съгласно член 9.

Or. en

Изменение 131
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б)
Регламент (EО) № 261/2004
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат също 
така и за двупосочни билети, когато на 
пътника е отказан достъп на борда на 
връщане въз основа на това, че той не е 
ползвал пътуването на отиване или не е 
платил допълнителна такса за тази цел.

Без да се засяга прилагането на 
договорна клауза, която изрично и 
ясно предвижда друго, параграфи 1, 2 и 
3 се прилагат също така и за двупосочни 
билети, когато на пътника е отказан 
достъп на борда на връщане въз основа 
на това, че той не е ползвал пътуването 
на отиване или не е платил 
допълнителна такса за тази цел.

В случай на договорна клауза, която 
изрично и ясно забранява на пътника 
достъп на борда на връщане въз 
основа на това, че той не е ползвал 
пътуването на отиване, пътниците 
следва да бъдат уведомявани на 
различните етапи от тяхната 
резервация относно условията, 
приложими за полета на връщане, в 
случай на неизползване на полета на 
отиване, по-специално:
– относно факта, че може да им бъде 
отказан достъп на борда на връщане, 
ако не са ползвали пътуването на 
отиване без основателна причина;
– относно видовете причини, които се 
считат за основателни за 
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неизползване на полета на отиване, 
както и сроковете и средствата, чрез 
които могат надлежно да уведомят 
авиокомпанията. 

Or. fr

Обосновка

Авиокомпаниите не следва да могат да отказват достъп на борда на връщане поради 
неизползване на полета на отиване, по-специално за добросъвестни пътници и такива, 
които не са могли да използват полета на отиване по основателни причини. Но една 
пълна забрана може да ограничи непреките полети, които са на по-ниски цени от 
преките полети. Следва да се предвиди възможността за специални клаузи относно 
неизползването на полета на отиване, задължително придружени от пълна 
информация за потребителя, и освобождаване от задължение в случай на 
„основателна причина“.

Изменение 132
Евелин Гебхарт, Керстин Вестфал

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат също 
така и за двупосочни билети, когато на 
пътника е отказан достъп на борда на 
връщане въз основа на това, че той не е 
ползвал пътуването на отиване или не е 
платил допълнителна такса за тази цел.

Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат също 
така и за билети за отпътуване и за
двупосочни билети, когато на пътника е 
отказан достъп на борда на връщане или 
при отпътуване или въз основа на 
това, че той не е ползвал пътуването на 
отиване или самостоятелна отсечка
или не е платил допълнителна такса за 
тази цел.

Or. de

Изменение 133
Андреас Шваб
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат също 
така и за двупосочни билети, когато на 
пътника е отказан достъп на борда на 
връщане въз основа на това, че той не е 
ползвал пътуването на отиване или не е 
платил допълнителна такса за тази цел.

Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат също 
така и за двупосочни билети, когато на 
пътника е отказан достъп на борда на 
връщане въз основа на това, че той не е 
ползвал пътуването на отиване или не е 
платил допълнителна такса за тази цел. 
Не е налице отказ на достъп на борда 
по смисъла на настоящия параграф, 
когато даден билет обхваща повече 
от два полета и пътникът не се 
превозва, тъй като не е прелетял 
всички предхождащи полети или не 
ги е прелетял в договорената 
последователност. Ако това се случи 
поради неизбежни, извънредни 
обстоятелства, пътникът може да 
прелети оставащите полети от 
пътуването в договорената 
последователност, при условие че е 
доказал на въздушния превозвач 
наличието на тези обстоятелства 
най-късно до началото на следващия 
полет.

Or. de

Изменение 134
Силвана Рапти

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – точка б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат също 
така и за двупосочни билети, когато на 
пътника е отказан достъп на борда на 

(Не се отнася до българския текст)
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връщане въз основа на това, че той не е 
ползвал пътуването на отиване или не е 
платил допълнителна такса за тази цел.

(Това изменение се отнася единствено 
до гръцкия текст. То има за цел да 
коригира грешка в гръцкия текст на 
предложението на Комисията, където 
се прави препратка само към 
параграфи 1 и 2, а не към параграфи 1, 
2 и 3, както е в другите езикови версии.)

Or. el

Изменение 135
Констандинос Пупакис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – точка б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат също 
така и за двупосочни билети, когато на 
пътника е отказан достъп на борда на 
връщане въз основа на това, че той не е
ползвал пътуването на отиване или не е 
платил допълнителна такса за тази цел.

(Не се отнася до българския текст)

(Това изменение се отнася единствено 
до гръцкия текст. То има за цел да 
коригира грешка в гръцкия текст на 
предложението на Комисията, където 
се прави препратка само към 
параграфи 1 и 2, а не към параграфи 1, 
2 и 3, както е в другите езикови версии.)

Or. el

Изменение 136
Корнелис де Йонг
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Когато пътник, или посредник, 
действащ от името на пътника, докладва 
правописна грешка в името на един или 
на няколко пътници, включени в същия 
договор за превоз, която може да доведе 
до отказ за качване на борда, 
въздушният превозвач трябва да я 
коригира поне веднъж до 48 часа преди 
заминаването без допълнителни такси за 
пътника или на посредника, с 
изключение на случаите, когато той е 
възпрепятстван от националното или 
международното право.

Когато пътник, или посредник, 
действащ от името на пътника, докладва 
правописна грешка в името или грешка 
в званието на един или на няколко 
пътници, включени в същия договор за 
превоз, която може да доведе до отказ за 
качване на борда, въздушният превозвач 
трябва да я коригира преди 
заминаването без допълнителни такси за 
пътника или на посредника, с 
изключение на случаите, когато той е 
възпрепятстван от националното или 
международното право.

Or. en

Изменение 137
Силвана Рапти

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Опериращ въздушен превозвач не е 
длъжен да изплаща обезщетение по 
член 7, ако може да докаже, че отмяната 
е причинена от извънредни 
обстоятелства и не е могло да бъде 
избегната, дори да са били взети всички 
необходими мерки. Такива извънредни 
обстоятелства могат да се приемат за 
основателни само доколкото засягат 
съответния полет или предишния полет, 
извършван от същото 
въздухоплавателно средство.

Опериращ въздушен превозвач не е 
длъжен да изплаща обезщетение по 
член 7, ако може да докаже, че отмяната 
е причинена от извънредни 
обстоятелства и не е могло да бъде 
избегната, дори да са били взети всички 
необходими мерки. Такива извънредни 
обстоятелства могат да се приемат за 
основателни само доколкото засягат 
съответния полет или предишния полет, 
извършван от същото 
въздухоплавателно средство. Когато 
въздушният превозвач не представи 
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такива доказателства в писмена 
форма с оглед на иска на пътника, 
обезщетението остава дължимо.

Or. en

Изменение 138
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Опериращ въздушен превозвач не е 
длъжен да изплаща обезщетение по 
член 7, ако може да докаже, че отмяната 
е причинена от извънредни 
обстоятелства и не е могло да бъде 
избегната, дори да са били взети всички 
необходими мерки. Такива извънредни 
обстоятелства могат да се приемат за 
основателни само доколкото засягат 
съответния полет или предишния полет, 
извършван от същото 
въздухоплавателно средство.

Опериращ въздушен превозвач не е 
длъжен да изплаща обезщетение по 
член 7, ако може да докаже, че отмяната 
е причинена от извънредни 
обстоятелства и не е могло да бъде 
избегната, дори да са били взети всички 
необходими мерки. Такива извънредни 
обстоятелства могат да се приемат за 
основателни само доколкото засягат 
съответния полет или предишния полет, 
извършван от същото 
въздухоплавателно средство. Ако в 
рамките на две седмици опериращият 
въздушен превозвач не докаже за 
какви конкретни извънредни 
обстоятелства извън обхвата на 
неговата отговорност е ставало 
въпрос, както и че са били взети 
всички необходими мерки за 
предотвратяване на отмяната или 
закъснението на полета, пътникът 
незабавно получава предвидените 
съгласно настоящия регламент 
обезщетения.

Or. de
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Изменение 139
Ханс-Петер Майер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква ва) (нова)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 5 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Добавя се следният параграф 5а:
„5a. В случай на отмяна на полет 
поради несъстоятелност или 
прекратяване на дейността на 
въздушен превозвач, пътниците имат 
право на възстановяване на 
средствата или обратен полет до 
пункта на излитане в съответствие с 
член 8, параграф 1, буква а) и право на 
грижа, както е посочено в член 9. 
Въздушните превозвачи предоставят 
доказателства за гарантиране на 
разходите по възстановяването на 
средства и репатрирането.“

Or. de

Обосновка

В случай на отмяна поради несъстоятелност или поради някаква друга причина, 
пътниците трябва да са защитени. Това включва също и отнемането на оперативен 
лиценз.

Изменение 140
Евелин Гебхарт, Керстин Вестфал

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 1 – буква i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

когато закъснението е минимум два 
часа, помощта посочена в член 9, 
параграф 1, буква a) и член 9, 

помощта посочена в член 9, параграф 1, 
буква a) и член 9, параграф 2; и
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параграф 2; и

Or. de

Изменение 141
Евелин Гебхарт, Керстин Вестфал

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 1 – буква ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

когато закъснението е минимум 
пет часа и включва една или повече 
нощи, помощта, посочена в член 9, 
параграф 1, буква б), и член 9, 
параграф 1, буква в); и

когато закъснението е минимум 
три часа и включва една или повече 
нощи, помощта, посочена в член 9, 
параграф 1, буква б), и член 9, 
параграф 1, буква в); и

Or. de

Изменение 142
Евелин Гебхарт, Керстин Вестфал

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 1 – буква iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

когато закъснението е минимум 
пет часа, помощта, посочена в член 8, 
параграф 1, буква a).

когато закъснението е минимум 
три часа, помощта, посочена в член 8, 
параграф 1.

Or. de

Изменение 143
Франц Обермайер
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

пет или повече часа след времето на 
пристигане по разписание за всички 
пътувания в рамките на Общността и за 
пътувания до/от трети страни на 
разстояние до 3500 km;

три или повече часа след времето на 
пристигане по разписание за всички 
пътувания в рамките на Общността и за 
пътувания до/от трети страни на 
разстояние до 3500 km;

Or. de

Изменение 144
Евелин Гебхарт, Керстин Вестфал

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

пет или повече часа след времето на 
пристигане по разписание за всички 
пътувания в рамките на Общността и за 
пътувания до/от трети страни на 
разстояние до 3500 km;

три или повече часа след времето на 
пристигане по разписание за всички 
пътувания в рамките на Общността и за 
пътувания до/от трети страни на 
разстояние до 3500 km;

Or. de

Изменение 145
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

пет или повече часа след времето на три или повече часа след времето на 
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пристигане по разписание за всички 
пътувания в рамките на Общността и за 
пътувания до/от трети страни на 
разстояние до 3500 km;

пристигане по разписание за всички 
пътувания в рамките на Общността и за 
пътувания до/от трети страни на 
разстояние до 3500 km;

Or. en

Изменение 146
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

девет или повече часа след времето на 
пристигане по разписание за пътувания 
до/от трети страни на разстояние между 
3500 km и 6000 km;

пет или повече часа след времето на 
пристигане по разписание за пътувания 
до/от трети страни на разстояние между 
3500 km и 6000 km;

Or. de

Изменение 147
Евелин Гебхарт, Керстин Вестфал

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

девет или повече часа след времето на 
пристигане по разписание за пътувания 
до/от трети страни на разстояние между
3500 km и 6000 km; 

пет или повече часа след времето на 
пристигане по разписание за пътувания 
до/от трети страни на разстояние повече 
от 3500 km;

Or. de
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Изменение 148
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

девет или повече часа след времето на 
пристигане по разписание за пътувания 
до/от трети страни на разстояние между 
3500 km и 6000 km;

пет или повече часа след времето на 
пристигане по разписание за пътувания 
до/от трети страни на разстояние между 
3500 km и 6000 km;

Or. en

Изменение 149
Евелин Гебхарт, Керстин Вестфал

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 дванадесет или повече часа след 
времето на пристигане по разписание 
за пътувания до/от трети страни на 
разстояние от 6000 km или повече;

заличава се

Or. de

Изменение 150
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 2 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 дванадесет или повече часа след 
времето на пристигане по разписание 
за пътувания до/от трети страни на 
разстояние от 6000 km или повече;

заличава се

Or. en

Изменение 151
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дванадесет или повече часа след 
времето на пристигане по разписание за 
пътувания до/от трети страни на 
разстояние от 6000 km или повече;

седем или повече часа след времето на 
пристигане по разписание за пътувания 
до/от трети страни на разстояние от 
6000 km или повече;

Or. de

Изменение 152
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (EО) № 261/2004
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Опериращ въздушен превозвач не е 
длъжен за изплаща обезщетение по член 
7, ако може да докаже, че закъснението 
или промяната на разписанието е 
причинена от извънредни обстоятелства 
и че закъснението или промяната на 
разписанието не са могли да бъдат 

Опериращ въздушен превозвач не е 
длъжен за изплаща обезщетение по член 
7, ако може да докаже, че закъснението 
или промяната на разписанието е 
причинена от извънредни обстоятелства 
и че закъснението или промяната на 
разписанието не са могли да бъдат 
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избегнати, дори да са били взети всички 
необходими мерки. Такива извънредни 
обстоятелства могат да се приемат за 
основателни само доколкото те засягат 
съответния полет или предишния полет, 
извършван от същото 
въздухоплавателно средство.

избегнати, дори да са били взети всички 
необходими мерки. Такива извънредни 
обстоятелства могат да се приемат за 
основателни само доколкото те засягат 
съответния полет или предишния полет, 
извършван от същото 
въздухоплавателно средство. 
Пътникът може да изисква от 
превозвача пълна информация 
относно тези извънредни 
обстоятелства.

Or. fr

Изменение 153
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (EО) № 261/2004
Член 6 – параграф 4 – точка 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. В случаите, когато самолетът е 
бил отклонен да кацне на летище, 
различно от първоначално 
предвиденото, по причини, които са 
извън контрола на авиокомпанията, 
тя предвижда превозването на 
своите пътници до точката на 
пристигане в най-кратки срокове и 
оказва съдействие в съответствие с 
член 8, параграф 1, буква а).

Or. fr

Обосновка

Разглеждането на премаршрутирането като анулиране, както се предлага от 
Европейската комисия, би било несправедливо спрямо авиокомпаниите. Въпреки това 
те все пак трябва да гарантират превозването на пътниците до крайната им 
дестинация в кратки срокове и да им осигурят възможност да се възстановят в 
достатъчна степен, като се има предвид закъснението.
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Изменение 154
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Според ограниченията, свързани с 
безопасността, когато забавянето на 
пистата надвишава един час, 
опериращият въздушен превозвач 
предоставя безплатен достъп до 
тоалетни и питейна вода, осигурява 
подходящо отопление или охлаждане на 
пътническия салон, и гарантира, че 
адекватни медицински грижи са на 
разположение, ако е необходимо. 
Когато забавянето на пистата достигне 
максимума от пет часа, 
въздухоплавателното средство се връща 
на изхода или друго подходящо място за 
слизане, където на пътниците се 
разрешава да слязат и да се ползват от 
същата помощ, посочена в параграф 1, 
освен ако съществуват причини, 
свързани с безопасността или 
сигурността, поради които 
въздухоплавателното средство не може 
да напусне своята позиция на пистата.

Според ограниченията, свързани с 
безопасността, когато забавянето на 
пистата надвишава един час, 
опериращият въздушен превозвач 
предоставя безплатен достъп до 
тоалетни и питейна вода, осигурява 
подходящо отопление или охлаждане на 
пътническия салон, и гарантира, че 
адекватни медицински грижи са на 
разположение, ако е необходимо. 
Когато забавянето на пистата достигне 
максимума от три часа, 
въздухоплавателното средство се връща 
на изхода или друго подходящо място за 
слизане, където на пътниците се 
разрешава да слязат и да се ползват от 
същата помощ, посочена в параграф 1, 
освен ако съществуват причини, 
свързани с безопасността или 
сигурността, поради които 
въздухоплавателното средство не може 
да напусне своята позиция на пистата.

Or. de

Изменение 155
Силвана Рапти

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) 261/2004
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Според ограниченията, свързани с Според ограниченията, свързани с 
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безопасността, когато забавянето на 
пистата надвишава един час, 
опериращият въздушен превозвач 
предоставя безплатен достъп до 
тоалетни и питейна вода, осигурява 
подходящо отопление или охлаждане на 
пътническия салон, и гарантира, че 
адекватни медицински грижи са на 
разположение, ако е необходимо. 
Когато забавянето на пистата достигне 
максимума от пет часа, 
въздухоплавателното средство се връща 
на изхода или друго подходящо място за 
слизане, където на пътниците се 
разрешава да слязат и да се ползват от 
същата помощ, посочена в параграф 1, 
освен ако съществуват причини, 
свързани с безопасността или 
сигурността, поради които 
въздухоплавателното средство не може 
да напусне своята позиция на пистата.

безопасността, когато възникне 
забавяне на пистата, опериращият 
въздушен превозвач предоставя 
безплатен достъп до тоалетни и питейна 
вода, осигурява подходящо отопление 
или охлаждане на пътническия салон, и 
гарантира, че адекватни медицински 
грижи са на разположение, ако е 
необходимо. Когато забавянето на 
пистата достигне максимума от два 
часа, въздухоплавателното средство се 
връща на изхода или друго подходящо 
място за слизане, където на пътниците 
се разрешава да слязат и да се ползват 
от същата помощ, посочена в 
параграф 1, освен ако съществуват 
причини, свързани с безопасността или 
сигурността, поради които 
въздухоплавателното средство не може 
да напусне своята позиция на пистата.

Or. en

Изменение 156
Евелин Гебхарт, Керстин Вестфал

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Според ограниченията, свързани с 
безопасността, когато забавянето на 
пистата надвишава един час, 
опериращият въздушен превозвач 
предоставя безплатен достъп до 
тоалетни и питейна вода, осигурява 
подходящо отопление или охлаждане на 
пътническия салон, и гарантира, че 
адекватни медицински грижи са на 
разположение, ако е необходимо. 
Когато забавянето на пистата достигне 
максимума от пет часа, 

Според ограниченията, свързани с 
безопасността, когато забавянето на 
пистата надвишава един час, 
опериращият въздушен превозвач 
предоставя безплатен достъп до 
тоалетни и питейна вода, осигурява 
подходящо отопление или охлаждане на 
пътническия салон, и гарантира, че 
адекватни медицински грижи са на 
разположение, ако е необходимо. 
Когато забавянето на пистата достигне 
максимума от два часа, 
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въздухоплавателното средство се връща 
на изхода или друго подходящо място за 
слизане, където на пътниците се 
разрешава да слязат и да се ползват от 
същата помощ, посочена в параграф 1, 
освен ако съществуват причини, 
свързани с безопасността или 
сигурността, поради които 
въздухоплавателното средство не може 
да напусне своята позиция на пистата.

въздухоплавателното средство се връща 
на изхода или друго подходящо място за 
слизане, където на пътниците се 
разрешава да слязат и да се ползват от 
същата помощ, посочена в параграф 1, 
освен ако съществуват причини, 
свързани с безопасността или 
сигурността, поради които 
въздухоплавателното средство не може 
да напусне своята позиция на пистата.

Or. de

Изменение 157
Констандинос Пупакис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Според ограниченията, свързани с 
безопасността, когато забавянето на 
пистата надвишава един час, 
опериращият въздушен превозвач 
предоставя безплатен достъп до 
тоалетни и питейна вода, осигурява 
подходящо отопление или охлаждане на 
пътническия салон, и гарантира, че 
адекватни медицински грижи са на 
разположение, ако е необходимо. 
Когато забавянето на пистата достигне 
максимума от пет часа, 
въздухоплавателното средство се връща 
на изхода или друго подходящо място за 
слизане, където на пътниците се 
разрешава да слязат и да се ползват от 
същата помощ, посочена в параграф 1, 
освен ако съществуват причини, 
свързани с безопасността или 
сигурността, поради които 
въздухоплавателното средство не може 
да напусне своята позиция на пистата.

 Според ограниченията, свързани с 
безопасността, когато възникне
забавяне на пистата, опериращият 
въздушен превозвач предоставя 
безплатен достъп до тоалетни и питейна 
вода, осигурява подходящо отопление 
или охлаждане на пътническия салон, и 
гарантира, че адекватни медицински 
грижи са на разположение, ако е 
необходимо. Когато забавянето на 
пистата достигне максимума от два
часа, въздухоплавателното средство се 
връща на изхода или друго подходящо 
място за слизане, където на пътниците 
се разрешава да слязат и да се ползват 
от същата помощ, посочена в 
параграф 1, освен ако съществуват 
причини, свързани с безопасността или 
сигурността, поради които 
въздухоплавателното средство не може 
да напусне своята позиция на пистата.
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Or. el

Обосновка

Ограничението от пет часа за забавяне на пистата, след което на пътниците да се 
разрешава да слязат, е твърде дълго и следва да се замени с двучасово. Освен това в 
случай на каквото и да е закъснение, от въздушния превозвач трябва да се изисква да 
предоставя основни услуги на пътниците безплатно.

Изменение 158
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (EО) № 261/2004
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Според ограниченията, свързани с 
безопасността, когато забавянето на 
пистата надвишава един час, 
опериращият въздушен превозвач 
предоставя безплатен достъп до 
тоалетни и питейна вода, осигурява 
подходящо отопление или охлаждане на 
пътническия салон, и гарантира, че 
адекватни медицински грижи са на 
разположение, ако е необходимо. 
Когато забавянето на пистата достигне 
максимума от пет часа, 
въздухоплавателното средство се връща 
на изхода или друго подходящо място за 
слизане, където на пътниците се 
разрешава да слязат и да се ползват от 
същата помощ, посочена в параграф 1, 
освен ако съществуват причини, 
свързани с безопасността или
сигурността, поради които 
въздухоплавателното средство не може 
да напусне своята позиция на пистата.

Според ограниченията, свързани с 
безопасността, когато забавянето на 
пистата надвишава един час, 
опериращият въздушен превозвач 
предоставя безплатен достъп до 
тоалетни и питейна вода, осигурява 
подходящо отопление или охлаждане на 
пътническия салон, и гарантира, че 
адекватни медицински грижи са на 
разположение, ако е необходимо. 
Когато забавянето на пистата достигне 
максимума от четири часа, 
въздухоплавателното средство се връща 
на изхода или друго подходящо място за 
слизане, където на пътниците се 
разрешава да слязат и да се ползват от 
същата помощ, посочена в параграф 1, 
освен ако съществуват причини, 
свързани с безопасността, сигурността 
или законодателството, поради които 
въздухоплавателното средство не може 
да напусне своята позиция на пистата.

Or. fr

Обосновка

Чакането в продължение на 5 часа в самолет, блокиран на пистата, е изключително 
дълго за пътниците и този срок следа да се намали. Въпреки това по отношение на 
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причините, които могат да попречат на въздухоплавателното средство да напусне 
позицията си на пистата, правните причини, свързани по-специално с имиграционните 
политики, могат да попречат на пътниците да слязат от самолета, и те трябва да 
бъдат взети под внимание.

Изменение 159
Констандинос Пупакис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато възникне забавяне на пистата 
над един час, на пътниците се 
сервират храна и освежителни 
напитки в съответствие с член 9, 
параграф 1, буква а).

Or. el

Изменение 160
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква ва)
Регламент (EО) № 261/2004
Член 6 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Добавя се нов параграф 5а:
„5а. В случай на отмяна на полет 
поради несъстоятелност или 
прекратяване на дейността на 
въздушен превозвач поради отнемане 
на оперативния му лиценз, 
пътниците имат право на 
възстановяване на разходите за 
обратен полет до пункта на 
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излитане в съответствие с член 8, 
параграф 1, буква а), както и право на 
грижа съгласно предвиденото в 
член 9. Въздушните превозвачи 
предоставят достатъчно 
доказателства за гарантиране на 
разходите по възстановяването на 
средства и репатрирането.“

Or. fr

Обосновка

Следва да се предвиди средство за защита на пътниците, засегнати от превозвачи, 
които са в процес на прекратяване на дейността си, за възстановяване на разходите 
за техния неизползван билет или репатриране, ако са блокирани в чужбина. Видът 
защита, която трябва да се предвиди в тази ситуация, следва да бъде от порядъка на 
защитата, която вече е предвидена за клиентите, които са резервирали пакетни 
туристически пътувания (Директива 90/314/ЕИО). На превозвачите се предоставя 
елемент на гъвкавост по отношение на средствата (финансови средства, 
застраховане и т.н.).

Изменение 161
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато пътник изпусне свързващ полет 
в резултат на закъснение или промяна 
на разписанието на предходен полет, 
въздушният превозвач от Общността, 
извършващ последващия свързващ 
полет, предлага на пътника:

Когато пътник изпусне свързващ полет 
в резултат на закъснение или промяна 
на разписанието на предходен полет, 
въздушният превозвач от Общността, 
отговорен за закъснението, предлага 
на пътника:

Or. en

Изменение 162
Преслав Борисов
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6а – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато пътник изпусне свързващ полет 
в резултат на закъснение или промяна 
на разписанието на предходен полет, 
въздушният превозвач от Общността, 
извършващ последващия свързващ 
полет, предлага на пътника:

Когато пътник изпусне свързващ полет 
в резултат на закъснение или промяна 
на разписанието на предходен полет, 
въздушният превозвач от Общността, 
отговорен за закъснението, предлага 
на пътника:

Or. en

Изменение 163
Адам Белан

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6а – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато пътник изпусне свързващ полет 
в резултат на закъснение или промяна 
на разписанието на предходен полет, 
въздушният превозвач от Общността,
извършващ последващия свързващ 
полет, предлага на пътника:

Когато пътник изпусне свързващ полет 
в резултат на закъснение или промяна 
на разписанието на предходен полет, 
въздушният превозвач от Общността, 
отговорен за закъснението, предлага 
на пътника:

Or. pl

Изменение 164
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (EО) № 261/2004
Член 6б – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Когато пътник изпусне свързващ полет 
в резултат на закъснение или промяна 
на разписанието на предходен полет, 
въздушният превозвач от Общността,
извършващ последващия свързващ 
полет, предлага на пътника:

Когато пътник изпусне свързващ полет 
в резултат на закъснение или промяна 
на разписанието на предходен полет, 
въздушният превозвач от Общността,
отговорен за закъснението, предлага 
на пътника:

Or. fr

Обосновка

Би било справедливо компанията, която е отговорна за закъснението, да поеме 
последиците, а не тази, която извършва следващия полет.

Изменение 165
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6a – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Когато пътник изпусне свързващ полет 
в резултат на закъснение или промяна 
на разписанието на предходен полет, 
въздушният превозвач от Общността,
извършващ последващия свързващ 
полет, предлага на пътника:

Когато пътник изпусне свързващ полет 
в резултат на закъснение или промяна 
на разписанието на предходен полет, 
въздушният превозвач от Общността,
отговорен за закъснението, предлага 
на пътника:

Or. de

Обосновка

Последващо изменение на член 6a, параграф 2. В основата на изчисляването на 
обезщетението следва да бъде закъснението на съответния полет, а не общото 
закъснение в пункта на пристигане. Освен това в случай на свързващи полети в 
рамките на обща резервация, пътниците са защитени от самия договор, както и от 
Конвенцията от Монреал.
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Изменение 166
Евелин Гебхарт, Керстин Вестфал

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6а – параграф 1 – буква i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Помощта, посочена в член 9, 
параграф 1, буква а) и член 9, 
параграф 2, ако времето на изчакване 
за свързващия полет бъде удължено с 
най-малко два часа; и

Помощта, посочена в член 9, 
параграф 1, буква а) и член 9, 
параграф 2; и

Or. de

Изменение 167
Евелин Гебхарт, Керстин Вестфал

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6а – параграф 1 – буква iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато времето на излитане по 
разписание на алтернативен полет или 
друг транспорт, предоставен съгласно 
член 8, е поне 5 часа след началото на 
изпуснатия полет, а закъснението 
обхваща една или повече нощи, 
помощта, посочена в член 9, параграф 1, 
букви б) и в).

Когато времето на излитане по 
разписание на алтернативен полет или 
друг транспорт, предоставен съгласно 
член 8, е поне 3 часа след началото на 
изпуснатия полет, а закъснението 
обхваща една или повече нощи, 
помощта, посочена в член 9, параграф 1, 
букви б) и в).

Or. de

Изменение 168
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
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Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Когато пътник изпусне свързващ 
полет на летище в ЕС в резултат на 
закъснение на предходен свързващ 
полет, пътникът има право на 
обезщетение от въздушния превозвач 
от Общността, който изпълнява 
този полет в съответствие с член 6, 
параграф 2. За тази цел закъснението 
се изчислява въз основа на времето за 
пристигане в крайния пункт, както е 
по разписание.

заличава се

Or. en

Изменение 169
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Когато пътник изпусне свързващ 
полет на летище в ЕС в резултат на 
закъснение на предходен свързващ 
полет, пътникът има право на 
обезщетение от въздушния превозвач 
от Общността, който изпълнява 
този полет в съответствие с член 6, 
параграф 2. За тази цел закъснението 
се изчислява въз основа на времето за 
пристигане в крайния пункт, както е 
по разписание.

заличава се

Or. de

Обосновка

В основата на изчисляването на обезщетението следва да бъде закъснението на 
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съответния полет, а не общото закъснение в пункта на пристигане. Освен това в 
случай на свързващи полети в рамките на обща резервация, пътниците са защитени 
от самия договор, както и от Конвенцията от Монреал.

Изменение 170
Адам Белан

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато пътник изпусне свързващ полет 
на летище в ЕС в резултат на 
закъснение на предходен свързващ 
полет, пътникът има право на 
обезщетение от въздушния превозвач от 
Общността, който изпълнява този полет 
в съответствие с член 6, параграф 2. За 
тази цел закъснението се изчислява въз 
основа на времето за пристигане в 
крайния пункт, както е по разписание.

Когато пътник изпусне свързващ полет 
на летище в ЕС в резултат на 
закъснение на предходен свързващ 
полет, пътникът има право на 
обезщетение от въздушния превозвач от 
Общността, който изпълнява този полет 
в съответствие с член 6, параграф 2. За 
тази цел обезщетението се изчислява 
въз основа на закъснението на 
предходния свързващ полет въз основа 
на времето му за пристигане, както е по 
разписание.

Or. pl

Изменение 171
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (EО) № 261/2004
Член 6а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Когато пътник изпусне свързващ полет 
на летище в ЕС в резултат на 
закъснение на предходен свързващ 
полет, пътникът има право на 
обезщетение от въздушния превозвач от 

Когато пътник изпусне свързващ полет 
на летище в ЕС в резултат на 
закъснение на предходен свързващ 
полет дори когато това се дължи на 
извънредни обстоятелства, пътникът 
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Общността, който изпълнява този полет 
в съответствие с член 6, параграф 2. За 
тази цел закъснението се изчислява въз 
основа на времето за пристигане в 
крайния пункт, както е по разписание.

има право на обезщетение от въздушния 
превозвач от Общността, който 
изпълнява този полет в съответствие с 
член 6, параграф 2. За тази цел 
закъснението се изчислява въз основа на 
времето за пристигане в крайния пункт, 
както е по разписание.

Or. fr

Изменение 172
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6а – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки гарантират, 
че страните, които при опит за 
уреждане на спор прибягват до 
процедури пред националните 
правоприлагащи органи или органите 
за алтернативно разрешаване на 
спорове, посочени в Директива 
2013/11/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 21 май 2013 г. за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО1, 
чиито резултат не е обвързващ, 
впоследствие не губят възможността 
да открият съдебно производство във 
връзка с този спор поради това, че 
съответните давностни срокове са 
изтекли, докато е била изпълнявана 
съответната процедура. Това не 
засяга разпоредбите относно 
давностните срокове в международни 
споразумения, по които държавите 
членки са страни.
__________________
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1 OB L 165, 18.6.2013 г., стр. 63.

Or. en

Изменение 173
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Параграф 2 се прилага без да се 
засягат каквито и да било 
договорености за обезщетения, 
постигнати между засегнатите 
въздушни превозвачи.

заличава се

Or. en

Изменение 174
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Параграф 2 се прилага без да се 
засягат каквито и да било 
договорености за обезщетения, 
постигнати между засегнатите 
въздушни превозвачи.

заличава се

Or. de

Обосновка

Последващо изменение на член 6a, параграф 2. В основата на изчисляването на 
обезщетението следва да бъде закъснението на съответния полет, а не общото 
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закъснение в пункта на пристигане. Освен това в случай на свързващи полети в 
рамките на обща резервация, пътниците са защитени от самия договор, както и от 
Конвенцията от Монреал.

Изменение 175
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Параграфи 1 и 2 се прилагат също 
така и за въздушни превозвачи от трети 
страни, които изпълняват свързващ 
полет от или до летище в ЕС.

Параграф 1 се прилага също така и за 
въздушни превозвачи от трети страни, 
които изпълняват свързващ полет от или 
до летище в ЕС.

Or. en

Изменение 176
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Параграфи 1 и 2 се прилагат също 
така и за въздушни превозвачи от трети 
страни, които изпълняват свързващ 
полет от или до летище в ЕС.

Параграф 1 се прилага също така и за 
въздушни превозвачи от трети страни, 
които изпълняват свързващ полет от или 
до летище в ЕС.

Or. de

Обосновка

Последващо изменение на член 6a, параграф 2. В основата на изчисляването на 
обезщетението следва да бъде закъснението на съответния полет, а не общото 
закъснение в пункта на пристигане. Освен това в случай на свързващи полети в 
рамките на обща резервация, пътниците са защитени от самия договор, както и от 
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Конвенцията от Монреал.

Изменение 177
Ханс-Петер Майер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а) (нова)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 7 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-a) В параграф 1 въвеждащото 
изречение се заменя със следния 
текст:
„При позоваване на настоящия член 
на пътниците се изплаща 
обезщетение за закъснял полет в 
размер на общата цена на билета, 
което обаче не превишава следните 
размери:“

Or. de

Обосновка

За нискотарифните авиокомпании сумите са несъразмерни. Да се изплати 
обезщетение в размер на 250 EUR за билет, който е струвал само 49 EUR, би било 
нерентабилно. Ето защо следва да може да се ограничи правото на изплащане на 
обезщетение до размера на цената на билета, но максимално да се прилагат 
посочените суми. Напълно е възможно обаче при закъснели полети в двете посоки 
(отиване и връщане) тази сума да бъде двукратно възстановена.

Изменение 178
Андреас Шваб

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В параграф 1 думата „полети“ се заличава се



PE521.501v01-00 54/89 AM\1005678BG.doc

BG

заменя с „пътувания“.

Or. de

Обосновка

Последващо изменение на член 6a, параграф 2. В основата на изчисляването на 
обезщетението следва да бъде закъснението на съответния полет, а не общото 
закъснение в пункта на пристигане. Освен това в случай на свързващи полети в 
рамките на обща резервация, пътниците са защитени от самия договор, както и от 
Конвенцията от Монреал. Поради това следва също така да се запази използваната 
понастоящем дума „полети“ и да не се заменя с думата „пътувания“.

Изменение 179
Констандинос Пупакис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – точка б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Обезщетението, посочено в параграф 1, 
се изплаща в брой, чрез електронен 
банков превод, банково нареждане или 
банкови чекове.

Обезщетението, посочено в параграф 1, 
се изплаща в брой в рамките най-
много на седем дни чрез електронен 
банков превод, банкови ордери или 
банкови чекове, или — при подписано 
съгласие на пътника — в пътнически 
ваучери и/или други услуги.

Or. el

Изменение 180
Керстин Вестфал, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 7 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Въздушният превозвач може да
постигне доброволно споразумение с 
пътника, което заменя разпоредбите 
относно обезщетението, посочени в 
параграф 1, при условие че това 
споразумение се потвърждава от 
документ, подписан от пътника, в 
който се напомня на същия за 
правата му на обезщетение съгласно 
настоящия регламент.

заличава се

Or. de

Изменение 181
Силвана Рапти

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Въздушният превозвач може да 
постигне доброволно споразумение с 
пътника, което заменя разпоредбите 
относно обезщетението, посочени в 
параграф 1, при условие че това 
споразумение се потвърждава от 
документ, подписан от пътника, в който 
се напомня на същия за правата му на 
обезщетение съгласно настоящия 
регламент.

Въздушният превозвач може да 
постигне доброволно споразумение с 
пътника, което заменя разпоредбите 
относно обезщетението, посочени в 
параграф 1, с пътнически ваучери 
и/или други услуги, при условие че това 
споразумение се потвърждава от 
документ, подписан от пътника, в който 
се напомня на същия за правата му на 
обезщетение съгласно настоящия 
регламент. Тежестта на доказване във 
връзка с горепосоченото споразумение 
се носи от опериращия въздушен 
превозвач.

Or. en
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Изменение 182
Ема Маккларкин, Адам Белан

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 възстановяване до седем дни, съгласно 
искането на пътника, по силата на 
член 7, параграф 3, на цената на 
полета, за част или части от 
неосъществения път, и за част или части 
от вече осъществения път, ако полетът 
повече не изпълнява предназначението 
си по отношение на първоначалния план 
за пътуване, заедно с, когато е уместно,

възстановяване до седем работни дни, 
съгласно искането на пътника, по силата 
на член 7, параграф 3, на цената на 
билета, за част или части от 
неосъществения път, и за част или части 
от вече осъществения път, ако полетът 
повече не изпълнява предназначението 
си по отношение на първоначалния план 
за пътуване, заедно с, когато е уместно,

Or. en

Обосновка

Изяснява, че то се отнася до работни, а не до календарни дни. В допълнение 
възстановяването следва да се отнася до цената на билета, определена в член 2, 
буква т), а не до цената на полета.

Изменение 183
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако опериращият въздушен превозвач 
може да докаже, че отмяната, 
закъснението или промяната на 
разписанието е причинена от 
извънредни обстоятелства, и че същите 
не са могли да бъдат избегнати дори при 
вземане на всички разумни мерки, той 
може да ограничи общите разходи за 

Ако опериращият въздушен превозвач 
може да докаже, че отмяната, 
закъснението или промяната на 
разписанието е причинена от 
извънредни обстоятелства, и че същите 
не са могли да бъдат избегнати дори при 
вземане на всички разумни мерки, той 
може да ограничи общите разходи за 
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настаняване, посочени в параграф 1, 
буква б), до размер от 100 EUR за 
нощувка и на пътник и при максимум 3
нощувки. Ако опериращият въздушен 
превозвач избере да прилага това 
ограничение, то трябва въпреки това да 
предостави на пътниците информация за 
наличните възможности за настаняване 
след периода от три нощи в 
допълнение на непрекъсващото 
задължение за предоставяне на 
информация, посочено в член 14.

настаняване, посочени в параграф 1, 
буква б), до размер от 150 EUR за 
нощувка и на пътник и при максимум 7
нощувки. Ако опериращият въздушен 
превозвач избере да прилага това 
ограничение, то трябва въпреки това да 
предостави на пътниците информация за 
наличните възможности за настаняване 
след периода от шест нощи в 
допълнение на непрекъсващото 
задължение за предоставяне на 
информация, посочено в член 14.

Or. en

Изменение 184
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако опериращият въздушен превозвач 
може да докаже, че отмяната, 
закъснението или промяната на 
разписанието е причинена от 
извънредни обстоятелства, и че същите 
не са могли да бъдат избегнати дори при 
вземане на всички разумни мерки, той 
може да ограничи общите разходи за 
настаняване, посочени в параграф 1, 
буква б), до размер от 100 EUR за 
нощувка и на пътник и при максимум 
3 нощувки. Ако опериращият въздушен 
превозвач избере да прилага това 
ограничение, то трябва въпреки това 
да предостави на пътниците 
информация за наличните възможности 
за настаняване след периода от три 
нощи в допълнение на непрекъсващото 
задължение за предоставяне на 
информация, посочено в член 14.

Ако опериращият въздушен превозвач 
може да докаже, че отмяната, 
закъснението или промяната на 
разписанието е причинена от 
извънредни обстоятелства, и че същите 
не са могли да бъдат избегнати дори при 
вземане на всички разумни мерки, той 
може да ограничи настаняването, 
осигурявано съгласно параграф 1, 
буква б), до максимум 3 нощувки. 
Опериращият въздушен превозвач
предоставя на пътниците информация 
за наличните възможности за 
настаняване след периода от три нощи в 
допълнение на непрекъсващото 
задължение за предоставяне на 
информация, посочено в член 14.
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Or. en

Обосновка

При осигуряването на настаняване фактори като разликата в цените между 
държавите членки и наличието на стаи в близост до летището следва да бъдат 
взети под внимание, вместо да се определя ограничение на разходите за настаняване.

Изменение 185
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако опериращият въздушен превозвач 
може да докаже, че отмяната, 
закъснението или промяната на 
разписанието е причинена от 
извънредни обстоятелства, и че същите 
не са могли да бъдат избегнати дори при 
вземане на всички разумни мерки, той 
може да ограничи общите разходи за 
настаняване, посочени в параграф 1, 
буква б), до размер от100 EUR за 
нощувка и на пътник и при максимум 
3 нощувки. Ако опериращият въздушен 
превозвач избере да прилага това 
ограничение, то трябва въпреки това да 
предостави на пътниците информация за 
наличните възможности за настаняване 
след периода от три нощи в 
допълнение на непрекъсващото 
задължение за предоставяне на 
информация, посочено в член 14.

Ако опериращият въздушен превозвач 
може да докаже, че отмяната, 
закъснението или промяната на 
разписанието е причинена от 
извънредни обстоятелства, и че същите 
не са могли да бъдат избегнати дори при 
вземане на всички разумни мерки, той 
може да ограничи общите разходи за 
настаняване, посочени в параграф 1, 
буква б), до размер от100 EUR за 
нощувка и на пътник и при максимум 
8 нощувки. Ако опериращият въздушен 
превозвач избере да прилага това 
ограничение, то трябва въпреки това да 
предостави на пътниците информация за 
наличните възможности за настаняване 
след периода от осем нощи в 
допълнение на непрекъсващото 
задължение за предоставяне на 
информация, посочено в член 14.

Or. de

Изменение 186
Йозеф Вайденхолцер
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако опериращият въздушен превозвач 
може да докаже, че отмяната, 
закъснението или промяната на 
разписанието е причинена от 
извънредни обстоятелства, и че същите 
не са могли да бъдат избегнати дори при 
вземане на всички разумни мерки, той 
може да ограничи общите разходи за 
настаняване, посочени в параграф 1, 
буква б), до размер от 100 EUR за 
нощувка и на пътник и при максимум 
3 нощувки. Ако опериращият въздушен 
превозвач избере да прилага това 
ограничение, то трябва въпреки това да 
предостави на пътниците информация за 
наличните възможности за настаняване 
след периода от три нощи в допълнение 
на непрекъсващото задължение за 
предоставяне на информация, посочено 
в член 14. 

Ако опериращият въздушен превозвач 
може да докаже, че отмяната, 
закъснението или промяната на 
разписанието е причинена от 
извънредни обстоятелства, и че същите 
не са могли да бъдат избегнати дори при 
вземане на всички разумни мерки, той 
може да ограничи общите разходи за 
настаняване, посочени в параграф 1, 
буква б), до размер от 250 EUR за 
нощувка и на пътник и при максимум 
3 нощувки. Ако опериращият въздушен 
превозвач избере да прилага това 
ограничение, то трябва въпреки това да 
предостави на пътниците информация за 
наличните възможности за настаняване 
след периода от три нощи в допълнение 
на непрекъсващото задължение за 
предоставяне на информация, посочено 
в член 14.

Or. de

Изменение 187
Керстин Вестфал, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако опериращият въздушен превозвач 
може да докаже, че отмяната, 
закъснението или промяната на 
разписанието е причинена от 
извънредни обстоятелства, и че същите 
не са могли да бъдат избегнати дори при 

Ако опериращият въздушен превозвач 
може да докаже, че отмяната, 
закъснението или промяната на 
разписанието е причинена от 
извънредни обстоятелства, и че същите 
не са могли да бъдат избегнати дори при 



PE521.501v01-00 60/89 AM\1005678BG.doc

BG

вземане на всички разумни мерки, той 
може да ограничи общите разходи за 
настаняване, посочени в параграф 1, 
буква б), до размер от 100 EUR за 
нощувка и на пътник и при максимум 
3 нощувки. Ако опериращият 
въздушен превозвач избере да прилага 
това ограничение, то трябва въпреки 
това да предостави на пътниците 
информация за наличните 
възможности за настаняване след 
периода от три нощи в допълнение на 
непрекъсващото задължение за 
предоставяне на информация, 
посочено в член 14.

вземане на всички разумни мерки, той 
може да ограничи общите разходи за 
настаняване, посочени в параграф 1, 
буква б), до размер от 200 EUR за 
нощувка и на пътник.

Or. de

Изменение 188
Керстин Вестфал, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Задължението да предлага 
настаняване по параграф 1, буква б) не 
се прилага, когато съответният 
полет е от 250 km или по-малко, 
както и предвиден за изпълнение от 
въздухоплавателно средство с 
максимална вместимост 80 места 
или по-малко, освен когато става 
въпрос за свързващ полет. Ако 
опериращият въздушен превозвач
избере да прилага това освобождаване 
от изискванията, той все пак 
предоставя на пътниците 
информация за възможностите за 
настаняване.

заличава се

Or. de
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Изменение 189
Констандинос Пупакис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – точка б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Задължението да предлага 
настаняване по параграф 1, буква б) не 
се прилага, когато съответният 
полет е от 250 km или по-малко, 
както и предвиден за изпълнение от 
въздухоплавателно средство с 
максимална вместимост 80 места 
или по-малко, освен когато става 
въпрос за свързващ полет. Ако 
опериращият въздушен превозвач 
избере да прилага това освобождаване 
от изискванията, той все пак 
предоставя на пътниците 
информация за възможностите за 
настаняване.

заличава се

Or. el

Обосновка

Няма ясна причина защо разстоянието следва да бъде определящ фактор по 
отношение на предоставянето на настаняване за пътниците. По същия начин не 
следва да се налагат никакви ограничения въз основа на товароподемността на 
въздухоплавателните средства, като се има предвид, че много островни и отдалечени 
летища се обслужват от малки въздухоплавателни средства.

Изменение 190
Силвана Рапти

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 9 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако пътник избере възстановяване 
съгласно член 8, параграф 1, буква а), 
когато се намира на летището на 
заминаване, или избере 
премаршрутиране на по-късна дата, 
съгласно член 8, параграф 1, буква в), 
пътникът няма да има повече права по 
отношение на грижа, осигурявана в 
съответствие с член 9, параграф 1 във 
връзка със съответния полет.

Ако пътник избере възстановяване 
съгласно член 8, параграф 1, буква а), 
когато се намира на летището на 
заминаване, или избере 
премаршрутиране на по-късна дата, 
съгласно член 8, параграф 1, буква в), 
пътникът няма да има повече права по 
отношение на грижа, осигурявана в 
съответствие с член 9, параграф 1, 
букви а) и б) във връзка със съответния 
полет.

Or. en

Изменение 191
Ханс-Петер Майер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 14 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пред първия параграф се добавя:
„-1. Въздушните превозвачи 
гарантират, че на всяко летище, на 
което те оперират, е наличен 
персонал за контакт или трета 
страна, упълномощена от 
съответния въздушен превозвач, 
който/която да предоставя на 
пътниците необходимата 
информация относно техните права, 
включително и относно процедурите 
за подаване на жалби, да оказва 
помощ и да предприема незабавни 
действия в случай на проблеми с 
полета и изгубен или закъснял 
багаж.“

Or. de
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Изменение 192
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Регламент (EО) № 261/2004
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

 В случай на отмяна или закъснение при 
заминаване, пътниците се информират 
от опериращия въздушен превозвач 
относно ситуацията във възможно най-
кратък срок и във всеки случай не по-
късно от 30 минути след времето за 
излитане по разписание, както и на 
очакваното време на заминаване, още 
щом такава информация е на 
разположение, при условие че 
въздушният превозвач е получил данни 
за контакт на пътника в съответствие с 
параграфи 6 и 7, ако билетът е закупен 
чрез посредник.

В случай на отмяна или закъснение при 
заминаване, пътниците се информират 
от опериращия въздушен превозвач 
относно ситуацията във възможно най-
кратък срок и във всеки случай не по-
късно от времето за излитане по 
разписание, както и на очакваното 
време на заминаване, още щом такава 
информация е на разположение, при 
условие че въздушният превозвач е 
получил данни за контакт на пътника в 
съответствие с параграфи 6 и 7, ако 
билетът е закупен чрез посредник.

Or. fr

Обосновка

Идеалният случай по отношение на информирането на пътниците би бил 
информацията да достига до тях веднага след като бъде налична, ако е възможно 
преди времето за излитане по разписание. Доколкото тук става въпрос за 
максималния срок, в рамките на който тази информация следва да бъде предоставена, 
би било логично да се очаква от компанията да информира пътниците относно 
ситуацията не по-късно от времето, което е било предвидено за излитане по 
разписание.

Изменение 193
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 14 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Когато пътникът не закупува билет 
директно от опериращия въздушен 
превозвач, а чрез посредник, установен 
в рамките на Съюза, този посредник 
предоставя данните за контакт на 
пътника на въздушния превозвач, при 
условие, че пътникът е дал своето 
изрично и писмено разрешение за това. 
Това разрешение може да се даде само 
въз основа на право на избор от негова 
страна. Въздушният превозвач може да 
използва тези данни за контакт само с 
цел изпълнение на задължението за 
предоставяне на информация по 
настоящия член, а не за маркетингови 
цели и заличава данните за контакт в 
срок от 72 часа след приключване на 
договора за превоз. Обработката на тези 
данни, достъпа до тях и съхранението 
им се гарантират в съответствие с 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
защитата на физическите лица по 
отношение на обработката на личните 
данни и свободното движение на такива 
данни24.

Когато пътникът не закупува билет 
директно от опериращия въздушен 
превозвач, а чрез посредник, установен 
в рамките на Съюза, този посредник 
предоставя данните за контакт на 
пътника на въздушния превозвач, при 
условие, че пътникът е дал своето 
изрично и писмено разрешение за това. 
Това разрешение може да се даде само 
въз основа на право на избор от негова 
страна. Въздушният превозвач може да 
използва тези данни за контакт само с 
цел изпълнение на задължението за 
предоставяне на информация по 
настоящия регламент, а не за 
маркетингови цели и заличава данните 
за контакт в срок от 72 часа след 
приключване на договора за превоз. 
Обработката на тези данни, достъпа до 
тях и съхранението им се гарантират в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно защитата на физическите лица 
по отношение на обработката на 
личните данни и свободното движение 
на такива данни24.

__________________ __________________
24 OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31 24 OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31

Or. en

Изменение 194
Ема Маккларкин, Адам Белан

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 16а – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако пътник иска да подаде жалба до Ако пътник иска да подаде жалба до 
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въздушния превозвач по отношение на 
своите права съгласно настоящия 
регламент, то той следва да я подаде в 
срок до 3 месеца от датата, на която 
полетът е бил изпълнен или е бил 
предвиден за изпълнение. В рамките на 
7 дни от получаване на жалбата 
превозвачът потвърждава на пътника, че 
я е получил. В срок от два месеца от 
получаване на жалбата превозвачът 
предоставя пълен отговор на пътника.

въздушния превозвач по отношение на 
своите права съгласно настоящия 
регламент, то той следва да я подаде в 
срок до 3 месеца от датата, на която 
полетът е бил изпълнен или е бил 
предвиден за изпълнение. В рамките на 
7 работни дни от получаване на 
жалбата превозвачът потвърждава на 
пътника, че я е получил. В срок от два 
месеца от получаване на жалбата 
превозвачът предоставя пълен отговор 
на пътника.

Or. en

Обосновка

Изяснява, че то се отнася до работни, а не до календарни дни.

Изменение 195
Ханс-Петер Майер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 16а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако пътник иска да подаде жалба до 
въздушния превозвач по отношение на 
своите права съгласно настоящия 
регламент, то той следва да я подаде в 
срок до 3 месеца от датата, на която 
полетът е бил изпълнен или е бил 
предвиден за изпълнение. В рамките на 
7 дни от получаване на жалбата 
превозвачът потвърждава на пътника, 
че я е получил. В срок от два месеца от 
получаване на жалбата въздушният 
превозвач предоставя пълен отговор на 
пътника.

Ако пътник иска да подаде иск или
жалба до въздушния превозвач във 
връзка с установените в настоящия 
регламент права, той трябва да 
извърши това в писмен вид или в 
електронен формат в срок до 3 месеца 
от датата на резервирания час на 
излитане. В рамките на 7 дни от 
получаване на иска или жалбата 
превозвачът трябва да потвърди на 
пътника, че я е получил. В срок от 
два месеца от получаване на жалбата 
въздушният превозвач е длъжен да 
предостави пълен отговор на пътника.

Or. de
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Изменение 196
Керстин Вестфал, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 16a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако пътник иска да подаде жалба до 
въздушния превозвач по отношение на 
своите права съгласно настоящия 
регламент, то той следва да я подаде в 
срок до 3 месеца от датата, на която 
полетът е бил изпълнен или е бил 
предвиден за изпълнение. В рамките на 
7 дни от получаване на жалбата 
превозвачът потвърждава на пътника, че 
я е получил. В срок от два месеца от 
получаване на жалбата превозвачът 
предоставя пълен отговор на пътника.

Ако пътник иска да подаде жалба до 
въздушния превозвач по отношение на 
своите права съгласно настоящия 
регламент, то той следва да я подаде в 
срок до 6 месеца от датата, на която 
полетът е бил изпълнен или е бил 
предвиден за изпълнение. Въздушните 
превозвачи информират пътниците в 
писмен вид веднага след 
настъпването на един от посочените 
в член 1, параграф 1 случаи относно 
адреса, на който трябва да се подаде 
жалбата, както и относно срока за 
обжалване от шест месеца. В рамките 
на 7 дни от получаване на жалбата 
превозвачът потвърждава на пътника, че 
я е получил. В срок от два месеца от 
получаване на жалбата превозвачът 
предоставя пълен отговор на пътника.

Or. de

Изменение 197
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 16а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако пътник иска да подаде жалба до 
въздушния превозвач по отношение на 

Ако пътник иска да подаде жалба до 
въздушния превозвач по отношение на 
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своите права съгласно настоящия 
регламент, то той следва да я подаде в 
срок до 3 месеца от датата, на която 
полетът е бил изпълнен или е бил 
предвиден за изпълнение. В рамките на 
7 дни от получаване на жалбата 
превозвачът потвърждава на пътника, че 
я е получил. В срок от два месеца от 
получаване на жалбата превозвачът 
предоставя пълен отговор на пътника.

своите права съгласно настоящия 
регламент, то той следва да я подаде в 
срок до 6 месеца от датата, на която 
полетът е бил изпълнен или е бил 
предвиден за изпълнение. В рамките на 
7 дни от получаване на жалбата 
превозвачът потвърждава на пътника, че 
я е получил. В срок от два месеца от 
получаване на жалбата превозвачът 
предоставя пълен отговор на пътника.

Or. en

Изменение 198
Ханс-Петер Майер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 16а – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

 В рамките на 7 дни от получаване на 
жалбата, определеният орган 
потвърждава, че я е получил и
изпраща копие до съответния 
национален правоприлагащ орган. 
Срокът за предоставяне на окончателен 
отговор на жалбоподателя не трябва да 
надвишава три месеца от получаването 
на жалбата. Копие от окончателния 
отговор също се предоставя на 
националния правоприлагащ орган.

Определеният орган е длъжен да 
потвърди в рамките на 7 дни от 
получаване на жалбата, че я е получил и
да изпрати копие до съответния 
национален правоприлагащ орган. 
Срокът за предоставяне на окончателен 
отговор на жалбоподателя не трябва да 
надвишава 90 дни от получаването на 
жалбата. Копие от окончателния 
отговор също се предоставя на 
националния правоприлагащ орган.

Or. de

Обосновка

Това би било въз основа на Директива 2013/11/ за алтернативно решаване на 
потребителски спорове. Тя наистина предвижда удължаване на срока от 90 дни, но 
само в някои изключителни случаи на спорове от особено сложно естество.С това се 
имат предвид изключително трудни в техническо отношение случаи, при които 
трябва да се извършат сложни изчисления, като напр. при спорове във връзка със 
застраховка живот, или да се получат становища на експерти. Това няма да се случи 
при НСШМ.
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Изменение 199
Силвана Рапти

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 16а – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Въздушните превозвачи 
представят доклад ежегодно, най-
късно до края на април месец на 
следващата календарна година. В 
доклада се предоставя пълна и 
подходяща информация, наред с 
другото, относно:
i) броя на исковете и жалбите, които 
те са получили съгласно Регламент 
(ЕО) № 261/2004,
ii) броя и процента на исковете и 
жалбите, приети от въздушните 
превозвачи,
iii) времето, необходимо за тяхното 
разглеждане,
ii) броя и процента на исковете и 
жалбите, решени по взаимно 
съгласие,
v) общата сума на обезщетенията, 
предоставени на ищците.

Or. en

Изменение 200
Ема Маккларкин

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 1 – параграф 3
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Текст в сила Изменение

3. Настоящият регламент по 
отношение на летище Гибралтар не 
се прилага, докато влязат в сила 
споразуменията в Съвместната 
декларация, направена от външните 
министри на Кралство Испания и 
Обединеното Кралство на 2 декември 
1987 г. Правителствата на Испания и 
Обединеното Кралство ще уведомят 
Съвета за датата на влизане в сила.

заличава се

Or. en

Обосновка

В предложението на Комисията клаузата, с която се преустановява прилагането на 
регламента по отношение на летището на Гибралтар, не е премахната от 
Регламента от 2004 г. През 2006 г. Обединеното кралство, Испания и 
правителството на Гибралтар постигнаха конструктивно споразумение, което 
гарантира, че летището на Гибралтар е включено в единния авиационен пазар.
Гибралтар е летище на ЕС и в съответствие с Договорите всички авиационни мерки 
на ЕС трябва да обхващат и Гибралтар.

Изменение 201
Илдико Гал-Пелц

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 2027/97
Член 6г – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На пътниците е позволено да 
превозват в пътническия салон без 
допълнителни такси основни лични 
вещи или принадлежности, 
включително стоки, купени на 
летището, в допълнение към 
определения максимално допустим 
ръчен багаж.

Or. en
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Обосновка

Това изменение е в съответствие с позицията на Европейския парламент, изразена по 
време на дебат на пленарното заседание на Европейския парламент относно 
правилото за „една чанта за ръчен багаж“ през януари 2013 г. (O-000220/2012) и в 
три различни доклада, приети от Парламента през 2012 г.: „Доклад относно 
функциониране и прилагане на установените права за лицата, пътуващи с въздушен 
транспорт“ (Кийт Тейлър, P7_TA(2012)0099), „Доклад относно бъдещето на 
регионалните летища и въздухоплавателните услуги в ЕС“ (Филип Брадбърн, 
P7_TA(2012)0152) и „Доклад относно правата на пътниците за всички видове 
транспорт“ (Жорж Бах, P7_TA(2012)0371).

Изменение 202
Илдико Гал-Пелц

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 2027/97
Член 6г – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Въздушните превозвачи разполагат с 
търговската свобода да определят 
условията, според които се разрешава 
превоза на багаж, но следва и ясно да 
посочват, при резервацията и на 
гишетата за регистрация (включително 
на автоматите за самостоятелна 
регистрация), допустимия максимален 
багаж, ръчен и регистриран, включен в 
резервацията на пътника, както и всички 
ограничения върху отделните единици 
багаж, предвидени в допустимия 
максимален багаж. Когато се налагат 
допълнителни такси за превозването на 
багаж, въздушните превозвачи ясно 
посочват подробностите относно тези 
такси при резервирането и при 
поискване на летището.

Въздушните превозвачи ясно посочват, 
при резервацията и на гишетата за 
регистрация (включително на 
автоматите за самостоятелна 
регистрация), допустимия максимален 
багаж, ръчен и регистриран, включен в 
резервацията на пътника, както и всички 
ограничения върху отделните единици 
багаж, предвидени в допустимия 
максимален багаж. Когато се налагат 
допълнителни такси за превозването на 
багаж, въздушните превозвачи ясно 
посочват подробностите относно тези 
такси при резервирането и на летището.

Or. en

Обосновка

Това законодателство действително установява някои минимални условия за превоза 
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на ръчен багаж и поради това е погрешно да се каже, че въздушните превозвачи 
разполагат с пълната търговска свобода да определят условията, според които се 
разрешава превозът на багаж.

Изменение 203
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 2027/97
Член 6г – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Въздушните превозвачи разполагат с 
търговската свобода да определят 
условията, според които се разрешава 
превоза на багаж, но следва и ясно да 
посочват, при резервацията и на 
гишетата за регистрация (включително 
на автоматите за самостоятелна 
регистрация), допустимия максимален 
багаж, ръчен и регистриран, включен в 
резервацията на пътника, както и всички 
ограничения върху отделните единици 
багаж, предвидени в допустимия 
максимален багаж. Когато се налагат 
допълнителни такси за превозването на 
багаж, въздушните превозвачи ясно 
посочват подробностите относно тези 
такси при резервирането и при 
поискване на летището.

Въздушните превозвачи разполагат с 
търговската свобода да определят 
условията, според които се разрешава 
превозът на багаж, но следва и ясно да 
посочват, в началото на всеки процес 
на резервация и на гишетата за 
регистрация (включително на 
автоматите за самостоятелна 
регистрация), допустимия максимален 
багаж, ръчен и регистриран, включен в 
резервацията на пътника, както и всички 
ограничения върху отделните единици 
багаж, предвидени в допустимия 
максимален багаж. Когато се налагат 
допълнителни такси за превозването на 
багаж, въздушните превозвачи ясно 
посочват подробностите относно тези 
такси в началото на всеки процес на 
резервация и при поискване на 
летището.

Or. en

Изменение 204
Силвана Рапти

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 2027/97
Член 6г – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Въздушните превозвачи разполагат с 
търговската свобода да определят 
условията, според които се разрешава 
превоза на багаж, но следва и ясно да 
посочват, при резервацията и на 
гишетата за регистрация (включително 
на автоматите за самостоятелна 
регистрация), допустимия максимален 
багаж, ръчен и регистриран, включен в 
резервацията на пътника, както и всички 
ограничения върху отделните единици 
багаж, предвидени в допустимия 
максимален багаж. Когато се налагат 
допълнителни такси за превозването на 
багаж, въздушните превозвачи ясно 
посочват подробностите относно тези 
такси при резервирането и при 
поискване на летището.

Въздушните превозвачи ясно посочват, 
при резервацията и на гишетата за 
регистрация (включително на 
автоматите за самостоятелна 
регистрация), допустимия максимален 
багаж, ръчен и регистриран, включен в 
резервацията на пътника, както и всички 
ограничения върху отделните единици 
багаж, предвидени в допустимия 
максимален багаж. Когато се налагат 
допълнителни такси за превозването на 
багаж, въздушните превозвачи ясно 
посочват подробностите относно тези 
такси при резервирането и на летището.

Or. en

Изменение 205
Констандинос Пупакис

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 2027/97
Член 6г – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Въздушните превозвачи разполагат с 
търговската свобода да определят 
условията, според които се разрешава 
превоза на багаж, но следва и ясно да
посочват, при резервацията и на 
гишетата за регистрация (включително 
на автоматите за самостоятелна 
регистрация), допустимия максимален 
багаж, ръчен и регистриран, включен в 
резервацията на пътника, както и всички 
ограничения върху отделните единици
багаж, предвидени в допустимия 

Въздушните превозвачи ясно посочват, 
при резервацията и на гишетата за 
регистрация (включително на 
автоматите за самостоятелна 
регистрация), допустимия максимален 
багаж, ръчен и регистриран, включен в 
резервацията на пътника, както и всички 
ограничения върху отделните единици 
багаж, предвидени в допустимия 
максимален багаж. Когато се налагат 
допълнителни такси за превозването на 
багаж, въздушните превозвачи ясно 
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максимален багаж. Когато се налагат 
допълнителни такси за превозването на 
багаж, въздушните превозвачи ясно 
посочват подробностите относно тези 
такси при резервирането и при 
поискване на летището.

посочват подробностите относно тези 
такси при резервирането и на летището.

Or. el

Обосновка

За да се гарантира прозрачност за пътниците, е необходима ясна информация 
относно таксите, свързани с багажа.

Изменение 206
Ханс-Петер Майер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 2027/97
Член 6г – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В допълнение към допустимия 
максимален ръчен багаж, на 
пътниците е позволено безплатно да 
превозват в пътническия салон 
основни лични вещи или 
принадлежности, включително 
стоки до 5 кг, закупени от летището.

Or. de

Изменение 207
Констандинос Пупакис

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 2027/97
Член 6г – параграф 1а) (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

На пътниците се разрешава 
безплатно да превозват със себе си 
някои лични вещи, в това число вещи, 
закупени на летището, които са над 
определения максимално допустим 
ръчен багаж.

Or. el

Обосновка

Тази разпоредба защитава пътниците от ограниченията, свързани с ръчния 
свръхбагаж, и им позволява да вземат със себе си разумен брой ръчен багаж, 
включително вещи, закупени на летището.

Изменение 208
Силвана Рапти

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 2027/97
Член 6г – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. На пътниците следва да е 
позволено да превозват в пътническия 
салон без допълнителни такси 
основни лични вещи или 
принадлежности, включително 
стоки, купени на летището, в 
допълнение към определения 
максимално допустим ръчен багаж.

Or. en

Изменение 209
Преслав Борисов

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
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Регламент (ЕО) № 2027/97
Член 6г – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 6г се добавя следният 
параграф 1а:
„1a. В допълнение към определения 
допустим максимален ръчен багаж на 
пътниците е позволено безплатно да 
превозват в пътническия салон 
стоки, закупени на летището.“

Or. en

Изменение 210
Илдико Гал-Пелц

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 2027/97
Член 6г – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 В случаите на извънредни 
обстоятелства, като съображения за 
безопасност или промяна на типа 
въздухоплавателно превозно средство 
след извършването на резервацията, 
водят до невъзможност да се 
превозват предмети в пътническия 
салон, включени в допустимия ръчен 
багаж, въздушният превозвач може да
ги превозва в багажното отделение на 
въздухоплавателното средство, но без 
да изисква допълнителна такса от 
пътника.

Въздушният превозвач може да 
превозва горепосочените предмети в 
багажното отделение на 
въздухоплавателното средство, в случай 
че изключителни обстоятелства, 
свързани със съображения за 
безопасност, и специфичните 
характеристики на 
въздухоплавателното средство водят 
до невъзможност те да се превозват в 
пътническия салон. В тези случаи не 
се налагат допълнителни такси.

Or. en

Изменение 211
Робер Рошфор
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент (EО) № 2027/97
Член 6г – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пътниците имат право да вземат 
безплатно на борда покупките, 
направени в зоната за качване на 
летището, в допълнение към броя на 
личния багаж, който им се разрешава 
да вземат в кабината.

Or. fr

Обосновка

Трябва да се изясни ситуацията, по-специално по отношение на текущата практика, 
възприета от някои превозвачи, която се състои в разрешаване на пътниците да 
внасят в кабината само един брой ръчен багаж и в задължаването им да плащат 
такса за всеки допълнителен елемент, включително и такива, които са били закупени 
на летището. Тази практика е източник на объркване сред пътниците, тъй като в нея 
липсва прозрачност.

Изменение 212
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 2027/97
Член 6 – буква д – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Когато даден музикален инструмент е 
прекалено голям, за да бъде съхраняван 
по безопасен начин в подходящо 
багажно отделение в пътническия салон 
или под подходяща за целта пътническа 
седалка, въздушният превозвач може да 
поиска заплащане на втора тарифа за 
въздушен превоз, ако този музикален 
инструмент се превозва като ръчен 
багаж на втора седалка. Когато е 
заплатена втора тарифа, въздушният 

Когато даден музикален инструмент е 
прекалено голям, за да бъде съхраняван 
по безопасен начин в подходящо 
багажно отделение в пътническия салон 
или под подходяща за целта пътническа 
седалка, въздушният превозвач може да 
поиска заплащане на втора тарифа за 
въздушен превоз, ако този музикален 
инструмент се превозва като ръчен 
багаж на втора седалка. Когато е 
заплатена втора тарифа, въздушният 
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превозвач следва да положи усилия в 
рамките на разумното, за да разположи 
пътника и музикалния инструмент 
заедно. Когато е приложимо и при 
искане за това, музикалните 
инструменти се превозват в отоплена 
част на багажното отделение на 
въздухоплавателното средство при 
спазване на приложимите правила за 
безопасност, както и предвид 
пространствените ограничения и 
техническите спецификации на 
съответното въздухоплавателно 
средство. Въздушният превозвач ясно 
посочва в своите общи условия 
изискванията, съгласно които се 
превозват музикални инструменти и 
приложимите такси.

превозвач следва да положи усилия в 
рамките на разумното, за да разположи 
пътника и музикалния инструмент 
заедно. Когато е приложимо и при 
искане за това, музикалните 
инструменти се превозват в отоплена 
част на багажното отделение на 
въздухоплавателното средство при 
спазване на приложимите правила за 
безопасност, както и предвид 
пространствените ограничения и 
техническите спецификации на 
съответното въздухоплавателно 
средство. Въздушният превозвач 
маркира тези инструменти със 
специални етикети, за да се 
гарантира, че те трябва да се 
пренасят с необходимото внимание.
Въздушният превозвач ясно посочва в 
своите общи условия изискванията, 
съгласно които се превозват музикални 
инструменти и приложимите такси.

Or. en

Изменение 213
Керстин Вестфал

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Приложение: Неизчерпателен списък 
на обстоятелства, считани за 
извънредни обстоятелства за целите на 
настоящия регламент

Приложение: Изчерпателен списък на 
обстоятелства, считани за извънредни 
обстоятелства за целите на настоящия 
регламент

Or. de

Изменение 214
Силвана Рапти
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Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Приложение: Неизчерпателен списък 
на обстоятелства, считани за 
извънредни обстоятелства за целите на 
настоящия регламент

Приложение: Изчерпателен списък на 
обстоятелства, считани за извънредни 
обстоятелства за целите на настоящия 
регламент

Or. en

Изменение 215
Марк Тарабела

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (EО) № 261/2004
Приложение 1 – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Следните обстоятелства се считат за 
извънредни:

Следните обстоятелства се считат за 
безспорно извънредни:

Or. fr

Изменение 216
Корнелис де Йонг

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Следните обстоятелства се считат за 
извънредни:

Следните обстоятелства винаги и 
задължително се считат за 
извънредни:
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Or. en

Изменение 217
Керстин Вестфал

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – точка 1 – буква ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Технически проблеми, които не са 
свързани с нормалното 
функциониране на 
въздухоплавателното средство, като 
откриването на дефект или 
неизправност по време на изпълнение 
на съответния полет, които не 
позволяват нормалното 
продължаване на същия; или скрит 
производствен дефект, за който е 
съобщено от производителя или друг 
компетентен орган и който засяга 
безопасността на полета;

заличава се

Or. de

Обосновка

Това извънредно обстоятелство предпоставя като условие невъзможността за 
„изпълнение на полета“ — едно неопределено и силно нуждаещо се от тълкуване 
правно понятие, което е много неясно. Възможностите за освобождаване от 
наказателна отговорност следва да се използват ограничително.

Изменение 218
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – точка 1 – подточка ii
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Технически проблеми, които не са 
свързани с нормалното 
функциониране на
въздухоплавателното средство, като 
откриването на дефект или 
неизправност по време на изпълнение 
на съответния полет, които не 
позволяват нормалното 
продължаване на същия; или скрит 
производствен дефект, за който е 
съобщено от производителя или друг 
компетентен орган и който засяга 
безопасността на полета;

Технически проблеми, засягащи
въздухоплавателното средство, които са 
причинени от скрит производствен 
дефект, за който е съобщено от 
производителя или друг компетентен 
орган по безопасност; всички други 
технически проблеми не се считат за 
извънредни обстоятелства за целите 
на настоящия регламент;

Or. en

Изменение 219
Адам Белан

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – точка 1 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Технически проблеми, които не са 
свързани с нормалното 
функциониране на 
въздухоплавателното средство, като 
откриването на дефект или 
неизправност по време на изпълнение 
на съответния полет, които не 
позволяват нормалното 
продължаване на същия; или скрит 
производствен дефект, за който е 
съобщено от производителя или друг 
компетентен орган и който засяга 
безопасността на полета;

Технически проблеми като откриването 
на дефект — въпреки правилното 
провеждане на технически прегледи 
— който не позволява безопасното
изпълнение на полет; или скрит 
производствен дефект, за който е 
съобщено от производителя или друг 
компетентен орган и който засяга 
безопасността на полета;

Or. pl
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Изменение 220
Ханс-Петер Майер

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – точка 1 – буква iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Войни, политически вълнения и 
размирици, които правят 
невъзможно безопасното изпълнение 
на полета;

Or. de

Изменение 221
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (EО) № 261/2004
Приложение 1 – точка 1 – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Рискове за сигурността, саботаж или 
тероризъм, които правят невъзможно 
безопасното изпълнение на полета;

Война, конфликти, политическа 
нестабилност, рискове за сигурността, 
саботаж или тероризъм, които правят 
невъзможно безопасното изпълнение на 
полета;

Or. fr

Изменение 222
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – точка 1 – подточка vi
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 Метеорологични условия, 
несъвместими с безопасността на 
полетите; и

Непредвидени метеорологични условия, 
несъвместими с безопасността на 
полетите; и

Or. en

Обосновка

Метеорологичните условия, които са били предвидени и прогнозирани, не следва да се 
считат за „извънредни обстоятелства“.

Изменение 223
Ханс-Петер Майер

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – точка 1 – буква vi a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сблъскване с птици по време на 
разглеждания полет;

Or. de

Изменение 224
Адам Белан

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – точка 1 – буква vii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трудови спорове, свързани с 
опериращия въздушен превозвач или
основни доставчици на услуги, като 
летища и доставчици на 
аеронавигационно обслужване.

Трудови спорове, свързани с основни 
доставчици на услуги, като летища и 
доставчици на аеронавигационно 
обслужване.
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Or. pl

Изменение 225
Ханс-Петер Майер

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – точка 1 – буква via) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Официално спиране на радара във 
въздушно пространство, както и 
затваряне на летището от 
ръководството на летището;

Or. de

Изменение 226
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение І – точка 2 – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Технически проблеми, свързани с 
нормалното функциониране на 
въздухоплавателното средство, като 
проблем, идентифициран по време на 
рутинна поддръжка или по време на 
предполетния преглед на 
въздухоплавателното средство или 
които възникват поради неправилно 
извършена поддръжка или 
предполетен преглед; и

заличава се

Or. en
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Изменение 227
Ханс-Петер Майер

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – точка 2 – буква i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Технически проблеми, свързани с 
нормалното функциониране на 
въздухоплавателното средство, като 
проблем, идентифициран по време на 
рутинна поддръжка или по време на 
предполетния преглед на 
въздухоплавателното средство или 
които възникват поради неправилно 
извършена поддръжка или 
предполетен преглед; и

Технически проблеми, които не трябва 
да се разглеждат като извънредни 
обстоятелства съгласно точка 1, 
буква ii);

Or. de

Обосновка

Техническите проблеми винаги са в сферата на въздушните превозвачи, никога обаче в 
сферата на пътниците. В случай че не става въпрос за технически проблеми извън 
нормалното функциониране на въздухоплавателното средство, които представляват 
скрит производствен дефект, не следва да бъде възможно освобождаване от 
наказателна отговорност.

Изменение 228
Ханс-Петер Майер

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – точка 2 – буква ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Отсъствие на летателен или кабинен 
екипаж ( с изключение на случаите, 
причинени от трудови спорове).

Отсъствие на летателен или кабинен 
екипаж

Or. de
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Обосновка

Този риск се поема от въздушния превозвач, който трябва своевременно да организира 
заместване — например в случай на болест — или да прибегне до готов за полет 
екипаж.

Изменение 229
Адам Белан

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – точка 2 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отсъствие на летателен или кабинен 
екипаж ( с изключение на случаите, 
причинени от трудови спорове).

Отсъствие на летателен или кабинен 
екипаж.

Or. pl

Изменение 230
Ханс-Петер Майер

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – точка 2 – буква iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лоши метеорологични условия, 
когато не е налице официално 
затваряне на въздушното 
пространство или на летището от 
ръководството на летището;

Or. de

Обосновка

Въздушните превозвачи често решават под предлог дори за времето, че няма да 
летят. В действителност това не винаги се дължи на лоши метеорологични условия, 
които оказват влияние върху възможностите за извършване на полет.
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Изменение 231
Ханс-Петер Майер

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 1 – точка 2 – буква iiб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настъпване на зимата, тъй като 
въздухоплавателните средства 
трябва да се поддържат в готовност 
за полети.

Or. de

Изменение 232
Ханс-Петер Майер

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 1 – параграф 2 – буква iiв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всякакви закъснения поради 
инциденти при предходен полет;

Or. de

Обосновка

В такива случаи въздушните превозвачи имат достатъчно време да организират до 
следващия полет заместващ полет и екипаж. Тук не може да се открие тясна връзка 
със следващия полет по отношение на времето и мястото. В това число попадат 
също така саботажът на предходен полет, медицински инциденти, предишни 
затваряния на въздушното пространство и т.н.

Изменение 233
Ханс-Петер Майер
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Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – точка 2 – буква iiг) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отдалеченост на безстопанствения 
багаж от багажното отделение;

Or. de

Обосновка

Тук предварително е налице грешка по отношение на безопасността, която не трябва 
да бъде в ущърб на пътниците. Въздушният превозвач обаче е свободен да търси 
обезщетение във връзка с услуги, за които се носи отговорност.

Изменение 234
Ханс-Петер Майер

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – точка 2 – буква iiд ) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заледен задвиждащ механизъм, липса 
на обезледяващи вещества;

Or. de

Обосновка

Необходимо е да се направи нужното за обезледяването. Летището поема риска да 
осигури достатъчни количества обезледяващи вещества през зимата, дори при 
продължително лоши метеорологични условия. В този контекст въздушният 
превозвач може да търси обезщетение.

Изменение 235
Ханс-Петер Майер
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Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – точка 2 – буква iiе) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Повреда на въздухоплавателното 
средство на земята малко преди 
планирания час на излитане;

Or. de

Обосновка

В тази връзка въздушният превозвач може да търси обезщетение от третата 
страна. Не е възможно обаче пътниците, които нямат никакво влияние върху това, 
да нямат права.

Изменение 236
Ханс-Петер Майер

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – точка 2 – буква iiж) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Трудови спорове при опериращия 
въздушен превозвач;

Or. de

Обосновка

Трудовите спорове при опериращия въздушен превозвач могат да се контролират и 
преодолеят. Поради това те не могат да бъдат извънредни обстоятелства по 
смисъла на настоящия регламент. Различно е положението при трудовите спорове в 
други предприятия.

Изменение 237
Катрин Стайлър
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Предложение за регламент
Приложение 2
Регламент (ЕО) № 2027/97
Приложение 2 – параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 В случай на повреда, закъснение, 
изгубване или унищожаване на багаж, 
съответният пътник следва да подаде 
жалба в писмена форма пред въздушния 
превозвач възможно най-бързо. Срокът 
за подаване на жалба е 7 дни и се 
прилага, когато багажът е бил повреден 
и 21 дни, когато е забавен, като и в 
двата случая срокът се прилага от 
датата, на която багажът е бил 
предоставен на пътника. С цел лесно да 
спазва тези срокове, въздушният 
превозвач трябва да предложи на 
пътниците възможност да попълнят 
формуляр за подаване на жалба на 
летището. Този формуляр, който може 
също така да бъде под формата на 
доклад за нередност трябва да се приема 
като жалба от въздушния превозвач на 
летището.

В случай на повреда, закъснение, 
изгубване или унищожаване на багаж, 
съответният пътник следва да подаде 
жалба в писмена форма пред въздушния 
превозвач възможно най-бързо. Срокът 
за подаване на жалба е 28 дни и се 
прилага, когато багажът е бил повреден 
и забавен, като срокът се прилага от 
датата, на която багажът е бил 
предоставен на пътника. С цел лесно да 
спазва тези срокове, въздушният 
превозвач трябва да предложи на 
пътниците възможност да попълнят 
формуляр за подаване на жалба на 
летището. Този формуляр, който може 
също така да бъде под формата на 
доклад за нередност трябва да се приема 
като жалба от въздушния превозвач на 
летището.

Or. en


