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Ændringsforslag 92
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) For at øge retssikkerheden for 
luftfartsselskaber og flypassagerer er det 
nødvendigt med en mere præcis definition 
af begrebet "usædvanlige 
omstændigheder", hvor der tages hensyn til 
dommen fra Den Europæiske Unions 
Domstol i sag C-549/07 (Wallentin-
Hermann). Sådan en definition bør 
præciseres yderligere med en ikke-
udtømmende liste over omstændigheder, 
som klart kan identificeres som 
usædvanlige eller ikke.

(3) For at øge retssikkerheden for 
luftfartsselskaber og flypassagerer er det 
nødvendigt med en mere præcis definition 
af begrebet "usædvanlige 
omstændigheder", hvor der tages hensyn til 
dommen fra Den Europæiske Unions 
Domstol i sag C-549/07 (Wallentin-
Hermann). Sådan en definition bør 
præciseres yderligere med en udtømmende
liste over omstændigheder, som klart kan 
identificeres som usædvanlige, og en ikke-
udtømmende liste over omstændigheder, 
der skal identificeres som ikke-
usædvanlige.

Or. en

Ændringsforslag 93
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Luftfartsselskaberne er ved 
aflysninger eller forsinkelser af 
flyvninger, der opstår som følge af 
usædvanlige omstændigheder, forpligtet 
til inden for to uger at påvise, hvilke 
usædvanlige omstændigheder det drejer 
sig om, og hvilke foranstaltninger der er 
blevet truffet med henblik på at undgå 
aflysninger og forsinkelser.

Or. de
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Ændringsforslag 94
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Med henblik på i højere grad at sikre 
passagererne i tilfælde af, at en flyafgang 
aflyses som følge af et luftfartsselskabs 
insolvens eller som følge af suspension af 
et luftfartsselskabs forpligtelser på grund 
af tilbagekaldelse af dets licens, bør 
luftfartsselskaberne forpligtes til at 
forelægge dokumentation for, at 
passagererne er garanteret refusion eller 
returflyvning.

Or. de

Ændringsforslag 95
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at forbedre beskyttelsesniveauet
bør passagerer ikke nægtes boarding til
tilbagerejsen på en returbillet, fordi de ikke 
har benyttet udrejsen.

(7) For at forbedre beskyttelsesniveauet må
passagerer ikke nægtes boarding til en del 
af en flyvning på en returbillet, fordi de 
ikke har benyttet udrejsen eller ikke har 
udnyttet alle individuelle dele af 
flybilletten.

Or. de

Ændringsforslag 96
Konstantinos Poupakis
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Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at forbedre beskyttelsesniveauet bør 
passagerer ikke nægtes boarding til 
tilbagerejsen på en returbillet, fordi de ikke 
har benyttet udrejsen.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. el

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 97
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) For at undgå uberettigede 
boardingafvisninger af mindreårige, der 
ledsages af deres forældre, på grund af 
manglende identifikationspapirer skal 
luftfartsselskaberne respektere den 
gældende lovgivning i de nationale 
luftfartssikkerhedsplaner.

Or. es

Ændringsforslag 98
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Luftfartsselskaberne bør i tilfælde af 
afbestilling fra flypassagerens side være 
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forpligtet til vederlagsfrit at tilbagebetale 
allerede betalte skatter.

Or. de

Begrundelse

Visse luftfartsselskaber forlanger i sådanne tilfælde – ofte uforholdsmæssigt store –
servicegebyrer. Dette er utilstedeligt. En skat, som ikke bliver opkrævet, skal tilbagebetales 
fuldt ud. Det, at passageren ikke udnytter sin allerede betalte flyrejse, burde være 
"servicegebyr" nok.

Ændringsforslag 99
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Passagererne skal være omfattet af 
en særlig beskyttelse ved aflysninger, der 
skyldes, at flyselskabet bliver insolvent, 
eller at det ophører med at flyve, fordi dets 
licens tilbagekaldes. Flyselskaberne skal 
forpligtes til at fremlægge tilstrækkeligt 
bevis for, at der er sikkerhed for 
udgifterne til refusion og/eller 
hjemtransport.

Or. fr

Begrundelse

Der skal indføres en beskyttelse for passagerer, der står over for et flyselskab, der indstiller 
sine aktiviteter, enten i form af tilbagebetaling af prisen på deres ubenyttede billet eller 
mulighed for hjemtransport, hvis de befinder sig i udlandet. Flyselskaberne kan frit vælge, 
hvilke metoder de ønsker at anvende (fond, forsikring osv.).

Ændringsforslag 100
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Betragtning 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Lufthavne og lufthavnsbrugere såvel 
som luftfartsselskaber og ground handling-
selskaber bør arbejde sammen for at 
mindske virkningen af flere flyafbrydelser 
for passagerer ved at sørge for forplejning 
og omlægning af rejsen for dem. Til det 
formål bør de udarbejde beredskabsplaner 
for sådanne tilfælde og arbejde sammen 
om at udvikle sådanne planer.

(10) Lufthavne og lufthavnsbrugere såvel 
som luftfartsselskaber, ground handling-
selskaber og lufttrafiktjenesteudøvere bør 
arbejde sammen for at mindske virkningen 
af flere flyafbrydelser for passagerer ved at 
sørge for forplejning og omlægning af 
rejsen for dem. Til det formål bør de 
udarbejde beredskabsplaner for sådanne 
tilfælde og arbejde sammen med 
europæiske, nationale, regionale og 
lokale myndigheder om at udvikle sådanne 
planer. Eksisterende beredskabsplaner bør 
om nødvendigt tilpasses i 
overensstemmelse hermed.

Or. de

Ændringsforslag 101
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Forordning (EF) nr. 261/2004 bør 
udtrykkelig omfatte retten til kompensation 
for passagerer, der bliver ramt af lange 
forsinkelser, som omhandlet i EU-
Domstolens dom i de forenede sager 
C 402/07 og C-432/07 (Sturgeon).
Samtidig bør de grænser for, hvornår 
forsinkelser giver anledning til ret til 
kompensation, forhøjes, så der tages 
hensyn til den finansielle indvirkning på 
sektoren, og det undgås, at der sker en 
stigning i antallet af aflysninger som følge 
heraf. For at sikre, at der gælder de 
samme regler for kompensation for 
borgere, der rejser inden for EU, bør 
grænsen være den samme for alle rejser 
inden for Unionen, men for rejser til og fra 
tredjelande bør det afhænge af 

(11) Forordning (EF) nr. 261/2004 bør 
udtrykkelig omfatte retten til kompensation 
for passagerer, der bliver ramt af lange 
forsinkelser, som omhandlet i EU-
Domstolens dom i de forenede sager 
C 402/07 og C-432/07 (Sturgeon). For at 
sikre, at der gælder de samme regler for 
kompensation for borgere, der rejser inden 
for EU, bør grænsen være den samme for 
alle rejser inden for Unionen, men for 
rejser til og fra tredjelande bør det afhænge 
af rejseafstanden, så der tages hensyn til de 
driftsmæssige vanskeligheder, som 
luftfartsselskaberne har med at håndtere 
forsinkelser i fjerntliggende lufthavne.
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rejseafstanden, så der tages hensyn til de 
driftsmæssige vanskeligheder, som 
luftfartsselskaberne har med at håndtere 
forsinkelser i fjerntliggende lufthavne.

Or. de

Ændringsforslag 102
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) For også at tage hensyn til den 
finansielle indvirkning på lavprissektoren 
i luftfartsbranchen skal der kunne gøres 
krav på kompensation svarende til den 
samlede betalte billetpris, dog maksimalt 
svarende til de i denne forordning nævnte 
beløb. Denne billetpris bør inkludere ud-
og tilbagerejse, inklusive alle 
ekstraomkostninger, f.eks. til bagage. 
Dette krav gælder pr. forsinket flyafgang 
og ligger på et dertil svarende niveau. I 
tilfælde af at både ud- og tilbagerejsen er 
forsinket, kan der altså gøres krav 
gældende om kompensation for begge 
dele på et niveau svarende til den samlede 
billetpris.

Or. de

Ændringsforslag 103
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Af hensyn til retssikkerhed bør det af 
forordning (EF) nr. 261/2004 udtrykkeligt 

(12) Af hensyn til retssikkerhed bør det af 
forordning (EF) nr. 261/2004 udtrykkeligt 
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fremgå, at en ændring af flytider har 
samme virkning for passagerer som lange 
forsinkelser, og at der derfor bør være de 
samme rettigheder.

fremgå, at en ændring af flytider har 
samme virkning for passagerer som lange 
forsinkelser og aflysninger, og at der 
derfor bør være de samme rettigheder.

Or. de

Ændringsforslag 104
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Implementeringen af visse 
passagerrettigheder, navnlig retten til 
overnatning, har vist sig at være ude af 
proportioner med luftfartsselskabernes 
indtægter på visse mindre flyvninger. 
Flyvninger, der foregår med små fly over 
korte afstande, bør derfor være fritaget 
for forpligtelsen til at betale for 
overnatning, men selskabet bør dog stadig 
skulle hjælpe passagererne med at finde 
sådanne overnatninger.

udgår

Or. el

Begrundelse

Det er ikke klart, hvorfor afstanden i dette tilfælde er afgørende for at finde overnatning til 
passageren. Samtidig bør der ikke være en begrænsning, hvad angår antallet af flypladser,
idet flytransport i mange regionale lufthavne og lufthavne i ø-områder foregår med små fly.

Ændringsforslag 105
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For handicappede personer, (18) For handicappede personer, 
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bevægelseshæmmede personer eller andre 
personer med særlige behov, f.eks. 
uledsagede børn, gravide og personer med 
særlige lægelige behov, kan det være 
vanskeligere at sørge for overnatning i 
tilfælde af flyafbrydelser. Derfor bør 
enhver begrænsning i retten til overnatning 
i tilfælde af usædvanlige omstændigheder
eller for regionale flyvninger ikke gælde 
for disse passagerkategorier.

bevægelseshæmmede personer eller andre 
personer med særlige behov, f.eks. 
uledsagede børn, gravide og personer med 
særlige lægelige behov, kan det være 
vanskeligere at sørge for overnatning i 
tilfælde af flyafbrydelser. Derfor bør 
enhver begrænsning i retten til overnatning 
i tilfælde af usædvanlige omstændigheder i 
intet tilfælde gælde for disse 
passagerkategorier.

Or. en

Ændringsforslag 106
María Irigoyen Pérez

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For handicappede personer, 
bevægelseshæmmede personer eller andre 
personer med særlige behov, f.eks. 
uledsagede børn, gravide og personer med 
særlige lægelige behov, kan det være 
vanskeligere at sørge for overnatning i 
tilfælde af flyafbrydelser. Derfor bør 
enhver begrænsning i retten til overnatning 
i tilfælde af usædvanlige omstændigheder 
eller for regionale flyvninger ikke gælde 
for disse passagerkategorier.

(18) For de mest sårbare passagerer 
såsom handicappede personer, 
bevægelseshæmmede personer eller andre 
personer med særlige behov, f.eks. 
uledsagede børn, gravide og personer med 
særlige lægelige behov, kan det være 
vanskeligere at sørge for overnatning i 
tilfælde af flyafbrydelser. Derfor bør 
enhver begrænsning i retten til overnatning 
i tilfælde af usædvanlige omstændigheder 
eller for regionale flyvninger ikke gælde 
for disse passagerkategorier.

Or. es

Ændringsforslag 107
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Passagererne bør ikke kun informeres 
korrekt om deres rettigheder i tilfælde af 

(20) Passagererne bør ikke kun informeres 
korrekt om deres rettigheder i tilfælde af 
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flyafbrydelser, men bør også på passende 
vis informeres om årsagen til selve 
afbrydelsen, så snart der foreligger 
oplysninger herom. Disse oplysninger bør
også gives, hvis passagererne har købt 
billetten gennem en formidler, der er 
etableret i Unionen.

flyafbrydelser, men bør også på passende 
vis informeres om årsagen til selve 
afbrydelsen, så snart der foreligger 
oplysninger herom. Disse oplysninger bør 
også gives, hvis passagererne har købt 
billetten gennem en formidler, der er 
etableret i Unionen. Der er i øvrigt grund 
til at informere dem om de enkleste og 
hurtigste procedurer for reklamation og 
klage, så de får mulighed for at håndhæve 
deres rettigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 108
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre en bedre håndhævelse af 
passagerernes rettigheder, bør de nationale 
håndhævelsesorganers rolle være mere 
præcist defineret og klart adskilt fra 
behandlingen af individuelle klager fra 
passagerer.

(21) For at sikre en bedre håndhævelse af 
passagerernes rettigheder, bør de nationale 
håndhævelsesorganers rolle være mere 
præcist defineret og klart adskilt fra 
behandlingen af individuelle klager fra 
passagerer. Desuden skal det præciseres, 
at den maksimale behandlingstid på 90 
dage ikke må overskrides af hensyn til de 
europæiske forbrugere. Ansvaret for at 
behandle individuelle klager bør være 
klart defineret med henblik på at undgå, 
at de nationale håndhævelsesorganer 
indbyrdes henviser passagererne til 
hinanden i stedet for at behandle klagen 
med det samme.

Or. en

Ændringsforslag 109
Marc Tarabella
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Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Passagererne bør på passende vis 
informeres om de relevante procedurer for 
indgivelse af krav og klager til 
luftfartsselskaber og hør have et svar inden 
for en rimelig tid. Passagererne bør også 
have mulighed for at klage over 
luftfartsselskaber gennem udenretlige 
foranstaltninger. Men eftersom adgangen 
til effektive retsmidler for en domstol er en 
grundlæggende ret i henhold til artikel 47 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, bør disse 
foranstaltninger hverken forhindre eller 
besværliggøre passagerernes adgang til 
domstolene.

(22) Passagererne bør på passende vis 
informeres om de relevante procedurer for 
indgivelse af krav og klager til 
luftfartsselskaber og hør have et svar inden 
for en rimelig tid. Passagererne bør også 
have mulighed for at klage over 
luftfartsselskaber gennem udenretlige 
foranstaltninger. Med henblik på dette skal 
passagererne have udleveret alle adresser 
og kontaktoplysninger på de instanser, 
der har til opgave at gennemføre disse 
procedurer i de enkelte lande. Men 
eftersom adgangen til effektive retsmidler 
for en domstol er en grundlæggende ret i 
henhold til artikel 47 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, bør disse foranstaltninger 
hverken forhindre eller besværliggøre 
passagerernes adgang til domstolene.

Or. fr

Ændringsforslag 110
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Passagererne bør på passende vis 
informeres om de relevante procedurer for
indgivelse af krav og klager til 
luftfartsselskaber og hør have et svar inden 
for en rimelig tid. Passagererne bør også 
have mulighed for at klage over 
luftfartsselskaber gennem udenretlige 
foranstaltninger. Men eftersom adgangen 
til effektive retsmidler for en domstol er en 
grundlæggende ret i henhold til artikel 47 i 
Den Europæiske Unions charter om 

(22) Passagererne bør på passende vis 
informeres om de relevante procedurer for 
indgivelse af krav og klager til 
luftfartsselskaber og bør henvises til 
tidsfristerne i denne forbindelse, særligt 
artikel 16a, stk. 2. De bør have et svar 
inden for en måned efter at have indgivet 
kravet eller klagen. Passagererne bør også 
have mulighed for at klage over 
luftfartsselskaber gennem udenretlige 
foranstaltninger. Men eftersom adgangen 
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grundlæggende rettigheder, bør disse 
foranstaltninger hverken forhindre eller 
besværliggøre passagerernes adgang til 
domstolene.

til effektive retsmidler for en domstol er en 
grundlæggende ret i henhold til artikel 47 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, bør disse 
foranstaltninger hverken forhindre eller 
besværliggøre passagerernes adgang til 
domstolene. Af hensyn til en enkel, hurtig 
og billig behandling af krav i udenretlige 
og retlige procedurer bør der særligt 
henvises til onlineprocedurer og alternativ 
tvistbilæggelse samt den europæiske 
småkravsprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 111
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det er til tider uklart for passagererne, 
hvor meget bagage de kan tage med om 
bord, hvad angår dimensioner, vægt eller 
antal. For at skabe fuld klarhed hos 
passagererne om, hvor meget bagage de 
kan tage med ifølge deres billet, både som 
håndbagage og som indskrevet bagage, bør 
luftfartsselskaberne klart angive dette ved 
reservationen og i lufthavnen.

(28) Det er til tider uklart for passagererne, 
hvor meget bagage de kan tage med om 
bord, hvad angår dimensioner, vægt eller 
antal. For at skabe fuld klarhed hos 
passagererne om, hvor meget bagage de 
kan tage med ifølge deres billet, både som 
håndbagage og som indskrevet bagage, bør 
luftfartsselskaberne klart angive dette ved 
reservationen og i lufthavnen. Ud over en 
kabinekuffert bør det også være tilladt at 
medbringe en lille håndtaske om bord, 
således at man ikke først, når man er 
kommet om bord, skal til at finde vigtige 
personlige ejendele, såsom pengepung og 
medicin, frem fra kufferten, som oftest er 
placeret i opbevaringsrummet over 
sæderne og sommetider af pladshensyn er 
placeret længere væk over andre 
passagerer. Ryan Airs fremgangsmåde er 
derfor utilstedelig. 

Or. de
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Ændringsforslag 112
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28a) Ud over den tilladte håndbagage bør 
passagererne altid kunne medbringe 
vigtige personlige ting og lufthavnsindkøb 
uden at betale ekstra.

Or. en

Ændringsforslag 113
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28α) For at beskytte passagererne mod 
alt for mange restriktioner på rejsen 
vedrørende håndbagage skal de uden 
ekstra omkostninger og ud over det 
maksimalt tilladte antal stykker 
håndbagage i passagerkabinen have 
mulighed for at medbringe basale 
personlige ejendele, herunder indkøb 
foretaget i lufthavnen.

Or. el

Begrundelse

Denne bestemmelse beskytter passagererne mod overdrevne restriktioner og giver dem retten 
til at medbringe et rimeligt antal stykker håndbagage, herunder indkøb foretaget i lufthavnen.

Ændringsforslag 114
Cornelis de Jong
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Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Det er nødvendigt, at de 
valutamæssige grænser i forordning (EF) 
nr. 2027/97 ændres for at tage hensyn til 
den økonomiske udvikling efter den 
revision, der blev foretaget af 
Organisationen for International Civil 
Luftfart (ICAO) i 2009 i henhold til 
artikel 24, stk. 2, i Montrealkonventionen.

(33) Det er nødvendigt, at de 
valutamæssige grænser i forordning (EF) 
nr. 2027/97 ændres for at tage hensyn til 
den økonomiske udvikling.

Or. en

Ændringsforslag 115
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Betragtning 34 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34a) Denne forordning bør også finde 
anvendelse på Gibraltar lufthavn, som er 
et britisk oversøisk territorium og en 
lufthavn i EU.

Or. en

Ændringsforslag 116
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra d
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 2 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) I litra l) tilføjes følgende sætning til 
definitionen af "aflysning":

udgår
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"En flyvning, hvor flyet lettede, men af en 
eller anden grund derefter blev tvunget til 
at lande i en anden lufthavn end 
bestemmelseslufthavnen eller til at vende 
tilbage til afgangslufthavnen, betragtes 
som en aflyst flyvning."

Or. fr

Begrundelse

Omdirigering skyldes ofte sikkerhedsproblemer, som ligger uden for flyselskabernes kontrol, 
og disse skal afholde omkostningerne ved flyvningen (brændstof, lufthavnsafgifter osv.). Det 
forekommer urimeligt at betragte en omdirigering som præcis det samme som en aflysning. 
Når det er sagt, skal flyselskaberne bistå passagererne og hurtigst muligt bringe dem videre 
til deres bestemmelsessted (jf. ændringsforslag til artikel 6, stk. 4, punkt 4a).

Ændringsforslag 117
Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra d
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 2 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) I litra l) tilføjes følgende sætning til 
definitionen af "aflysning":

udgår

"En flyvning, hvor flyet lettede, men af en 
eller anden grund derefter blev tvunget til 
at lande i en anden lufthavn end 
bestemmelseslufthavnen eller til at vende 
tilbage til afgangslufthavnen, betragtes 
som en aflyst flyvning."

Or. pl

Ændringsforslag 118
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra e
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Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 2 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"usædvanlige omstændigheder":
omstændigheder, der på grund af deres 
karakter eller oprindelse ikke er et led i 
det berørte luftfartsselskabs sædvanlige 
aktivitetsudøvelse og ligger uden for 
luftfartsselskabets faktiske kontrol. I 
forbindelse med denne forordning omfatter 
usædvanlige omstændigheder de i bilaget
anførte omstændigheder

"usædvanlige omstændigheder": en 
begivenhed, der ligger uden for 
luftfartsselskabets faktiske kontrol. I 
forbindelse med denne forordning omfatter 
usædvanlige omstændigheder de i bilag 1
anførte omstændigheder, men er ikke 
begrænset dertil

Or. en

Begrundelse

Formuleringen "et led i" er ikke tilstrækkelig præcis. Af klarhedshensyn bør henvisningen til 
bilaget medtages.

Ændringsforslag 119
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra e
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 2 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"usædvanlige omstændigheder": 
omstændigheder, der på grund af deres 
karakter eller oprindelse ikke er et led i det 
berørte luftfartsselskabs sædvanlige 
aktivitetsudøvelse og ligger uden for 
luftfartsselskabets faktiske kontrol. I 
forbindelse med denne forordning omfatter
usædvanlige omstændigheder de i bilaget
anførte omstændigheder

"usædvanlige omstændigheder": 
omstændigheder, der på grund af deres 
karakter eller oprindelse ikke er et led i det 
berørte luftfartsselskabs sædvanlige 
aktivitetsudøvelse og ligger uden for 
luftfartsselskabets faktiske kontrol. I 
forbindelse med denne forordning er
usædvanlige omstændigheder anført i 
bilaget

Or. en
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Begrundelse

Med henblik på at skabe retssikkerhed og øge beskyttelsen af forbrugernes rettigheder er der 
behov for en udtømmende liste over "usædvanlige omstændigheder".

Ændringsforslag 120
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra e
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 2 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"usædvanlige omstændigheder": 
omstændigheder, der på grund af deres 
karakter eller oprindelse ikke er et led i det 
berørte luftfartsselskabs sædvanlige 
aktivitetsudøvelse og ligger uden for 
luftfartsselskabets faktiske kontrol. I 
forbindelse med denne forordning omfatter 
usædvanlige omstændigheder de i bilaget
anførte omstændigheder

"usædvanlige omstændigheder": 
omstændigheder, der på grund af deres 
karakter eller oprindelse ikke er et led i det 
berørte luftfartsselskabs sædvanlige 
aktivitetsudøvelse og ligger uden for 
luftfartsselskabets faktiske kontrol. I 
forbindelse med denne forordning omfatter 
usædvanlige omstændigheder de
omstændigheder, der er anført på den 
ikke-udtømmende liste i bilaget. Andre
omstændigheder kan betragtes som 
"usædvanlige", hvis de er objektivt 
begrundede

Or. en

Ændringsforslag 121
Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra e
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 2 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"usædvanlige omstændigheder": 
omstændigheder, der på grund af deres 
karakter eller oprindelse ikke er et led i det 

"usædvanlige omstændigheder": 
omstændigheder, der på grund af deres 
karakter eller oprindelse hører uden for 



AM\1005678DA.doc 19/83 PE521.501v01-00

DA

berørte luftfartsselskabs sædvanlige 
aktivitetsudøvelse og ligger uden for 
luftfartsselskabets faktiske kontrol. I 
forbindelse med denne forordning omfatter 
usædvanlige omstændigheder de i bilaget
anførte omstændigheder

det berørte luftfartsselskabs kontrol, ikke 
er et resultat af forsømmelse af de 
gældende regler og bestemmelser om 
sikkerhed og ligger uden for 
luftfartsselskabets faktiske kontrol. I 
forbindelse med denne forordning omfatter 
usædvanlige omstændigheder de i bilag 
nr. 1 anførte omstændigheder

Or. pl

Ændringsforslag 122
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra e
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 2 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"usædvanlige omstændigheder": 
omstændigheder, der på grund af deres 
karakter eller oprindelse ikke er et led i det 
berørte luftfartsselskabs sædvanlige 
aktivitetsudøvelse og ligger uden for 
luftfartsselskabets faktiske kontrol. I 
forbindelse med denne forordning omfatter 
usædvanlige omstændigheder de i bilaget 
anførte omstændigheder

"usædvanlige omstændigheder": 
omstændigheder, der på grund af deres 
karakter eller oprindelse ikke er et led i det 
berørte luftfartsselskabs sædvanlige 
aktivitetsudøvelse og ligger uden for 
luftfartsselskabets faktiske kontrol. I 
forbindelse med denne forordning omfatter 
usædvanlige omstændigheder de i bilaget 
anførte omstændigheder, som ikke er 
udtømmende

Or. fr

Ændringsforslag 123
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra e
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 2 – litra o
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"tilslutningsforbindelse": en forbindelse, 
hvormed passageren ifølge en samlet 
befordringskontrakt kan nå frem til et 
omstigningssted for at skifte til et andet fly, 
eller, hvor det er relevant, dette andet fly, 
som afgår fra omstigningsstedet

"tilslutningsforbindelse": en forbindelse, 
hvormed passageren ifølge en samlet 
befordringskontrakt og en enkelt 
bookingreference kan nå frem til et 
omstigningssted for at skifte til et andet fly, 
eller, i henhold til artikel 6a, dette andet 
fly, som afgår fra omstigningsstedet

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af artikel 6a, stk. 2, og præciserer definitionen ved at inkludere 
gennemgående bookinger i tilfælde, hvor separate flybilletter er blevet booket sammen ved en 
enkelt transaktion.

Ændringsforslag 124
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra e
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 2 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"tilslutningsforbindelse": en forbindelse, 
hvormed passageren ifølge en samlet 
befordringskontrakt kan nå frem til et 
omstigningssted for at skifte til et andet fly, 
eller, hvor det er relevant, dette andet fly, 
som afgår fra omstigningsstedet

"tilslutningsforbindelse": en forbindelse, 
hvormed passageren ifølge en samlet 
befordringskontrakt og ét bookingnummer
kan nå frem til et omstigningssted for at 
skifte til et andet fly, eller, hvor det er 
relevant, dette andet fly, som afgår fra 
omstigningsstedet

Or. en

Ændringsforslag 125
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra e
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Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 2 – litra s

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"billetpris": den fulde pris, der betales for 
en billet, inklusive flyudgiften og alle 
gældende skatter, afgifter, tillæg og 
gebyrer, som betales for alle fakultative og 
ikke-fakultative ydelser, der indgår i 
billetten

"billetpris": den fulde pris, der betales for 
en billet, inklusive flyudgiften, alle 
gældende skatter, afgifter, tillæg og 
gebyrer, som betales for alle fakultative og 
ikke-fakultative ydelser, der indgår i 
billetten, og som er knyttet til flyrejsen

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, at "billetpris" kun omfatter ydelser i forbindelse med 
lufttransport (og ikke ydelser som hotelreservationer og biludlejning).

Ændringsforslag 126
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra e
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 2 – litra v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"ankomsttid": det tidspunkt, hvor 
luftfartøjet ankommer til standpladsen og 
parkeringsbremserne er aktiveret (in-
block tid)

"ankomsttid": det tidspunkt, hvor 
luftfartøjet rører jorden på landingsbanen

Or. fr

Begrundelse

Visse problemer i lufthavnen kan forsinke flyet mellem det tidspunkt, hvor det rører jorden, og 
det tidspunkt, hvor passagererne forlader det. Flyselskaberne bør ikke skulle påtage sig 
følgerne af forsinkelser, som de ikke er ansvarlige for.

Ændringsforslag 127
Hans-Peter Mayer
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra e
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 2 – litra w

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"forsinkelse på forpladsen": ved afgang 
den tid, som luftfartøjet bliver stående på 
jorden fra starten af passagerernes 
indstigning til take-off-tidspunktet for 
luftfartøjet, eller ved ankomst tiden fra 
luftfartøjet rører jorden til starten af 
passagerernes udstigning

"forsinkelse på forpladsen": ved afgang 
den tid, som luftfartøjet bliver stående på 
jorden fra afslutningen af passagerernes 
indstigning til take-off-tidspunktet for 
luftfartøjet, eller ved ankomst tiden fra 
luftfartøjet rører jorden til starten af 
passagerernes udstigning

Or. de

Begrundelse

Indstigningstiden bør ikke inkludere "forsinkelse på forpladsen". "Boarding completed" skal 
være det gældende.

Ændringsforslag 128
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra -a (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

b) for passagerer til en flyafgang fra en 
lufthavn, der er beliggende i et tredjeland, 
når bestemmelseslufthavnen er beliggende 
på en medlemsstats område, hvor traktaten 
finder anvendelse, og det transporterende 
luftfartsselskab for den pågældende 
flyvning er et EF-luftfartsselskab, 
medmindre vedkommende har modtaget 
modydelser eller kompensation og har fået 
bistand i det pågældende tredjeland."

b) for passagerer til en flyafgang fra en 
lufthavn, der er beliggende i et tredjeland, 
når bestemmelseslufthavnen er beliggende 
på en medlemsstats område, hvor traktaten 
finder anvendelse, og det transporterende 
luftfartsselskab for den pågældende 
flyvning er et EF-luftfartsselskab, eller 
flyvningen er en returflyvning, der er 
booket sammen med en tilhørende 
flyafgang fra en lufthavn i EU med et EF-
luftfartsselskab, medmindre 
vedkommende har modtaget modydelser 
eller kompensation og har fået bistand i det 
pågældende tredjeland."
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Or. en

Ændringsforslag 129
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nægtes passagerer boarding mod deres 
vilje, yder det transporterende 
luftfartsselskab dem øjeblikkeligt 
kompensation i overensstemmelse med 
artikel 7 og bistår dem i overensstemmelse 
med artikel 8. Hvis passageren vælger en 
omlægning af rejsen ved først givne 
lejlighed i medfør af artikel 8, stk. 1, litra 
b), og hvis afgangstidspunktet er mindst to 
timer efter det oprindelige 
afgangstidspunkt, bistår det 
transporterende luftfartsselskab 
passagererne i overensstemmelse med 
artikel 9.

Nægtes passagerer boarding mod deres 
vilje, yder det transporterende 
luftfartsselskab dem øjeblikkeligt og uden 
yderligere formaliteter kompensation i 
overensstemmelse med artikel 7 og bistår 
dem i overensstemmelse med artikel 8. 
Hvis passageren vælger en omlægning af 
rejsen ved først givne lejlighed i medfør af 
artikel 8, stk. 1, litra b), og hvis 
afgangstidspunktet er mindst to timer efter 
det oprindelige afgangstidspunkt, bistår det 
transporterende luftfartsselskab 
passagererne i overensstemmelse med 
artikel 9.

Or. en

Ændringsforslag 130
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Nægtes passagerer boarding mod deres 
vilje, yder det transporterende 
luftfartsselskab dem øjeblikkeligt 
kompensation i overensstemmelse med 
artikel 7 og bistår dem i overensstemmelse 

Nægtes passagerer boarding mod deres 
vilje på ud- eller hjemrejseflyvningen,
yder det transporterende luftfartsselskab 
dem øjeblikkeligt kompensation i 
overensstemmelse med artikel 7 og bistår 
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med artikel 8. Hvis passageren vælger en 
omlægning af rejsen ved først givne 
lejlighed i medfør af artikel 8, stk. 1, litra 
b), og hvis afgangstidspunktet er mindst to 
timer efter det oprindelige 
afgangstidspunkt, bistår det 
transporterende luftfartsselskab 
passagererne i overensstemmelse med 
artikel 9.

dem i overensstemmelse med artikel 8. 
Hvis passageren vælger en omlægning af 
rejsen ved først givne lejlighed i medfør af 
artikel 8, stk. 1, litra b), bistår det 
transporterende luftfartsselskab 
passagererne i overensstemmelse med 
artikel 9.

Or. en

Ændringsforslag 131
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1, 2 og 3 gælder også for returbilletter, 
hvis passageren nægtes boarding ved 
tilbagerejsen med den begrundelse, at 
vedkommende ikke benyttede udrejsen 
eller ikke har betalt en ekstra afgift med 
henblik herpå.

Med forbehold af en 
kontraktbestemmelse, hvori det modsatte 
fastslås eksplicit og entydigt, gælder stk. 1, 
2 og 3 også for returbilletter, hvis 
passageren nægtes boarding ved 
tilbagerejsen med den begrundelse, at 
vedkommende ikke benyttede udrejsen 
eller ikke har betalt en ekstra afgift med 
henblik herpå.

Hvis der foreligger en 
kontraktbestemmelse, hvor passageren 
eksplicit og entydigt forbydes at boarde på 
hjemrejsen med den begrundelse, at 
vedkommende ikke har foretaget 
udrejsen, skal passagerne i de forskellige 
faser af deres reservation informeres om 
de gældende bestemmelser for hjemrejsen, 
hvis de ikke foretager udrejsen, og 
navnlig:
– at de kan blive nægtet at boarde på 
hjemrejsen, hvis ikke de har foretaget 
udrejsen uden gyldig grund
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– typen af årsager, der anses for gyldige 
til ikke at have foretaget udrejsen, samt 
frister og muligheder, hvormed de gyldigt 
kan meddele flyselskabet dette 

Or. fr

Begrundelse

Flyselskaberne må ikke kunne nægte en passager at boarde på hjemrejsen på grund af "no 
show" på udrejsen, navnlig ikke passagerer, der er i god tro, og som har en gyldig grund til 
ikke at have kunnet foretage udrejsen. Men et totalforbud vil kunne begrænse antallet af 
indirekte flyvninger til lavere priser end direkte flyvninger. Der skal gives mulighed for
specifikke bestemmelser vedrørende "no show", hvor det er obligatorisk at informere 
forbrugeren fuldt ud, og der indføres en undtagelse i tilfælde af "gyldig grund".

Ændringsforslag 132
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1, 2 og 3 gælder også for returbilletter, 
hvis passageren nægtes boarding ved 
tilbagerejsen med den begrundelse, at 
vedkommende ikke benyttede udrejsen 
eller ikke har betalt en ekstra afgift med 
henblik herpå.

Stk. 1, 2 og 3 gælder også for forbindelses-
og returbilletter, hvis passageren nægtes 
boarding ved tilbagerejsen eller 
forbindelsesrejsen med den begrundelse, at 
vedkommende ikke benyttede udrejsen 
eller en individuel del af denne eller ikke 
har betalt en ekstra afgift med henblik 
herpå.

Or. de

Ændringsforslag 133
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 4 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1, 2 og 3 gælder også for returbilletter, 
hvis passageren nægtes boarding ved 
tilbagerejsen med den begrundelse, at 
vedkommende ikke benyttede udrejsen 
eller ikke har betalt en ekstra afgift med 
henblik herpå.

Stk. 1, 2 og 3 gælder også for returbilletter, 
hvis passageren nægtes boarding ved 
tilbagerejsen med den begrundelse, at 
vedkommende ikke benyttede udrejsen 
eller ikke har betalt en ekstra afgift med 
henblik herpå. I henhold til dette stykke er 
der ikke tale om boardingafvisning, 
såfremt en flybillet omfatter mere end to 
flyvninger, og grunden til at passageren 
ikke bliver transporteret er, at 
vedkommende ikke har tilbagelagt 
samtlige forudgående flyvninger eller ikke 
har tilbagelagt flyvningerne i den aftalte 
rækkefølge. Sker dette på grund af 
usædvanlige omstændigheder, der ikke 
kunne være undgået, kan passageren 
udnytte de resterende flyvninger på rejsen 
i den aftalte rækkefølge, såfremt 
vedkommende senest ved påbegyndelsen 
af den næste flyvning har påvist over for 
luftfartsselskabet, at der forelå 
usædvanlige omstændigheder.

Or. de

Ændringsforslag 134
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1, 2 og 3 gælder også for returbilletter, 
hvis passageren nægtes boarding ved 
tilbagerejsen med den begrundelse, at 
vedkommende ikke benyttede udrejsen 
eller ikke har betalt en ekstra afgift med 
henblik herpå.

(Vedrører ikke den danske tekst)

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Or. el

Ændringsforslag 135
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1, 2 og 3 gælder også for returbilletter, 
hvis passageren nægtes boarding ved 
tilbagerejsen med den begrundelse, at 
vedkommende ikke benyttede udrejsen 
eller ikke har betalt en ekstra afgift med 
henblik herpå.

(Vedrører ikke den danske tekst)

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. el

Ændringsforslag 136
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis passageren eller en formidler, der 
handler på passagerens vegne, indberetter 
en stavefejl i navnet på en eller flere 
passagerer, der er omfattet af den samme 
befordringskontrakt, som kan føre til 
boardingafvisning, korrigerer 
luftfartsselskabet dette mindst én gang 
indtil 48 timer inden flyafgang uden ekstra 
omkostninger for passageren eller 
formidleren, undtaget hvis det er forhindret 
i at gøre det i henhold til national eller 

Hvis passageren eller en formidler, der 
handler på passagerens vegne, indberetter 
en stavefejl i navnet eller titlen på en eller 
flere passagerer, der er omfattet af den 
samme befordringskontrakt, som kan føre 
til boardingafvisning, korrigerer 
luftfartsselskabet dette inden flyafgang 
uden ekstra omkostninger for passageren 
eller formidleren, undtaget hvis det er 
forhindret i at gøre det i henhold til 
national eller international lov.
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international lov.

Or. en

Ændringsforslag 137
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et transporterende luftfartsselskab har ikke 
pligt til at udbetale kompensation i henhold 
til artikel 7, hvis det kan godtgøre, at 
aflysningen skyldes usædvanlige 
omstændigheder, og at aflysningen ikke 
kunne have været undgået, selv om alle 
forholdsregler, der med rimelighed kunne 
træffes, faktisk var blevet truffet. Sådanne 
usædvanlige omstændigheder kan kun 
påkaldes, for så vidt som de påvirker den 
berørte flyvning eller de tidligere 
flyvninger, som udføres af det samme 
luftfartøj.

Et transporterende luftfartsselskab har ikke 
pligt til at udbetale kompensation i henhold 
til artikel 7, hvis det kan godtgøre, at 
aflysningen skyldes usædvanlige 
omstændigheder, og at aflysningen ikke 
kunne have været undgået, selv om alle 
forholdsregler, der med rimelighed kunne 
træffes, faktisk var blevet truffet. Sådanne 
usædvanlige omstændigheder kan kun 
påkaldes, for så vidt som de påvirker den 
berørte flyvning eller de tidligere 
flyvninger, som udføres af det samme 
luftfartøj. Hvis luftfartsselskabet ikke kan 
fremlægge skriftlig dokumentation herfor 
i forbindelse med en passagers krav, 
opretholdes kravet om kompensation.

Or. en

Ændringsforslag 138
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et transporterende luftfartsselskab har ikke Et transporterende luftfartsselskab har ikke 



AM\1005678DA.doc 29/83 PE521.501v01-00

DA

pligt til at udbetale kompensation i henhold 
til artikel 7, hvis det kan godtgøre, at 
aflysningen skyldes usædvanlige 
omstændigheder, og at aflysningen ikke 
kunne have været undgået, selv om alle 
forholdsregler, der med rimelighed kunne 
træffes, faktisk var blevet truffet. Sådanne 
usædvanlige omstændigheder kan kun 
påkaldes, for så vidt som de påvirker den 
berørte flyvning eller de tidligere 
flyvninger, som udføres af det samme 
luftfartøj.

pligt til at udbetale kompensation i henhold 
til artikel 7, hvis det kan godtgøre, at 
aflysningen skyldes usædvanlige 
omstændigheder, og at aflysningen ikke 
kunne have været undgået, selv om alle 
forholdsregler, der med rimelighed kunne 
træffes, faktisk var blevet truffet. Sådanne 
usædvanlige omstændigheder kan kun 
påkaldes, for så vidt som de påvirker den 
berørte flyvning eller de tidligere 
flyvninger, som udføres af det samme 
luftfartøj. Hvis det transporterende 
luftfartsselskab ikke inden for to uger kan 
godtgøre, hvilke konkrete usædvanlige 
omstændigheder, som ligger uden for det 
transporterende luftfartsselskabs 
ansvarsområde, det drejer sig om, og at 
alle påkrævede foranstaltninger er blevet 
truffet med henblik på at forhindre 
aflysningen eller forsinkelsen af 
flyvningen, modtager passageren uden 
forsinkelse de i denne forordning fastsatte 
erstatninger.

Or. de

Ændringsforslag 139
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra c a (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Følgende indsættes som stk. 5a:
"5a. Såfremt en flyafgang aflyses som 
følge af et luftfartsselskabs insolvens, 
eller fordi driften er blevet indstillet, er 
passagererne berettiget til refusion af 
billetprisen eller en returflyvning tilbage 
til vedkommendes første afgangssted, jf. 
artikel 8, stk. 1, litra a), samt berettiget til 
forplejning, jf. artikel 9. 
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Luftfartsselskaberne godtgør, at der 
foreligger en garanti for refusion af de 
betalte beløb og for returrejse."

Or. de

Begrundelse

I tilfælde af aflysning som følge af insolvens eller af en hvilken som helst anden grund skal 
passagererne være sikret. Herunder hører også tilbagekaldelse af licens.

Ændringsforslag 140
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 1 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

den bistand, der er specificeret i artikel 9, 
stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, når 
forsinkelsen er på mindst to timer, og

den bistand, der er specificeret i artikel 9, 
stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, og

Or. de

Ændringsforslag 141
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 1 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

den bistand, der er specificeret i artikel 9, 
stk. 1, litra b) og c), når forsinkelsen er på 
mindst fem timer og omfatter en eller flere 
nætter, og

den bistand, der er specificeret i artikel 9, 
stk. 1, litra b) og c), når forsinkelsen er på 
mindst tre timer og omfatter en eller flere 
nætter, og

Or. de
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Ændringsforslag 142
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 1 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

den bistand, der er specificeret i artikel 8, 
stk. 1, litra a), når forsinkelsen er på 
mindst fem timer.

den bistand, der er specificeret i artikel 8, 
stk. 1, når forsinkelsen er på mindst tre
timer.

Or. de

Ændringsforslag 143
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fem timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for alle rejser inden for 
Fællesskabet og for rejser til/fra tredjelande 
på 3 500 km eller mindre

tre timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for alle rejser inden for 
Fællesskabet og for rejser til/fra tredjelande 
på 3 500 km eller mindre

Or. de

Ændringsforslag 144
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

fem timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for alle rejser inden for 
Fællesskabet og for rejser til/fra tredjelande 
på 3 500 km eller mindre

tre timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for alle rejser inden for 
Fællesskabet og for rejser til/fra tredjelande 
på 3 500 km eller mindre

Or. de

Ændringsforslag 145
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fem timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for alle rejser inden for 
Fællesskabet og for rejser til/fra tredjelande 
på 3 500 km eller mindre

tre timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for alle rejser inden for 
Fællesskabet og for rejser til/fra tredjelande 
på 3 500 km eller mindre

Or. en

Ændringsforslag 146
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ni timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for rejser til/fra 
tredjelande på mellem 3 500 og 6 000 km

fem timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for rejser til/fra 
tredjelande på mellem 3 500 og 6 000 km

Or. de
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Ændringsforslag 147
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ni timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for rejser til/fra 
tredjelande på mellem 3 500 og 6 000 km

fem timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for rejser til/fra 
tredjelande på mere end 3 500 km

Or. de

Ændringsforslag 148
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ni timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for rejser til/fra 
tredjelande på mellem 3 500 og 6 000 km

fem timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for rejser til/fra 
tredjelande på mellem 3 500 og 6 000 km

Or. en

Ændringsforslag 149
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

tolv timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for rejser til/fra 

udgår
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tredjelande på 6 000 km eller derover.

Or. de

Ændringsforslag 150
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

tolv timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for rejser til/fra 
tredjelande på 6 000 km eller derover.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 151
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

tolv timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for rejser til/fra 
tredjelande på 6 000 km eller derover.

syv timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for rejser til/fra 
tredjelande på 6 000 km eller derover.

Or. de

Ændringsforslag 152
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
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Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et transporterende luftfartsselskab har ikke 
pligt til at udbetale kompensation i henhold 
til artikel 7, hvis det kan godtgøre, at 
forsinkelsen eller ændringen af tidsplanen 
skyldes usædvanlige omstændigheder, og 
at forsinkelsen eller ændringen af 
tidsplanen ikke kunne have været undgået, 
selv om alle forholdsregler, der med 
rimelighed kunne træffes, faktisk var 
blevet truffet. Sådanne usædvanlige 
omstændigheder kan kun påkaldes, for så 
vidt som de påvirker den berørte flyvning 
eller de tidligere flyvninger, som udføres af 
det samme luftfartøj.

Et transporterende luftfartsselskab har ikke 
pligt til at udbetale kompensation i henhold 
til artikel 7, hvis det kan godtgøre, at 
forsinkelsen eller ændringen af tidsplanen 
skyldes usædvanlige omstændigheder, og 
at forsinkelsen eller ændringen af 
tidsplanen ikke kunne have været undgået, 
selv om alle forholdsregler, der med 
rimelighed kunne træffes, faktisk var 
blevet truffet. Sådanne usædvanlige 
omstændigheder kan kun påkaldes, for så 
vidt som de påvirker den berørte flyvning 
eller de tidligere flyvninger, som udføres af 
det samme luftfartøj. Passageren kan 
kræve, at flyselskabet udleverer alle 
oplysninger om disse usædvanlige 
omstændigheder.

Or. fr

Ændringsforslag 153
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 4 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis et fly er blevet omdirigeret til 
landing i en anden lufthavn end den 
oprindeligt planlagte af årsager, der 
ligger uden for flyselskabets ansvar, skal 
dette hurtigst muligt sørge for 
videretransport af passagererne til 
bestemmelsesstedet og yde dem assistance, 
jf. artikel 8, stk. 1, litra a).

Or. fr
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Begrundelse

Det virker urimeligt for flyselskaberne at betragte en omdirigering som en aflysning, således 
som Europa-Kommissionen foreslår. De skal ikke desto mindre sørge for, at deres passagerer 
kommer frem til deres endelige bestemmelsessted hurtigst muligt og give dem mulighed for at 
få forplejning i tilstrækkelige mængder i henhold til forsinkelsens varighed.

Ændringsforslag 154
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af sikkerhedsmæssige 
problemer tilbyder luftfartsselskabet, hvis 
en forsinkelse på forpladsen overstiger en 
time, fri adgang til toiletter og drikkevand, 
og sørger for passende opvarmning og 
afkøling af passagerkabinen og for, at der 
er passende lægelige midler tilgængelige, 
hvis det bliver nødvendigt. Hvis en 
forsinkelse på start- eller landingsbanen når 
op på de maksimale fem timer, skal 
luftfartøjet vende tilbage til gaten eller et 
andet passende udstigningssted, hvor 
passagererne skal kunne gå fra borde og få 
den samme bistand, som er angivet i stk. 1, 
medmindre der er sikkerhedsrelaterede 
eller sikringsrelaterede årsager til at 
luftfartøjet ikke kan forlade sin position på 
forpladsen.

Med forbehold af sikkerhedsmæssige 
problemer tilbyder luftfartsselskabet, hvis 
en forsinkelse på forpladsen overstiger en 
time, fri adgang til toiletter og drikkevand, 
og sørger for passende opvarmning og 
afkøling af passagerkabinen og for, at der 
er passende lægelige midler tilgængelige, 
hvis det bliver nødvendigt. Hvis en 
forsinkelse på start- eller landingsbanen når 
op på de maksimale tre timer, skal 
luftfartøjet vende tilbage til gaten eller et 
andet passende udstigningssted, hvor 
passagererne skal kunne gå fra borde og få 
den samme bistand, som er angivet i stk. 1, 
medmindre der er sikkerhedsrelaterede 
eller sikringsrelaterede årsager til at 
luftfartøjet ikke kan forlade sin position på 
forpladsen.

Or. de

Ændringsforslag 155
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
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Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af sikkerhedsmæssige 
problemer tilbyder luftfartsselskabet, hvis 
en forsinkelse på forpladsen overstiger en 
time, fri adgang til toiletter og drikkevand, 
og sørger for passende opvarmning og 
afkøling af passagerkabinen og for, at der 
er passende lægelige midler tilgængelige, 
hvis det bliver nødvendigt. Hvis en 
forsinkelse på start- eller landingsbanen når 
op på de maksimale fem timer, skal 
luftfartøjet vende tilbage til gaten eller et 
andet passende udstigningssted, hvor 
passagererne skal kunne gå fra borde og få 
den samme bistand, som er angivet i stk. 1, 
medmindre der er sikkerhedsrelaterede 
eller sikringsrelaterede årsager til at 
luftfartøjet ikke kan forlade sin position på 
forpladsen.

Med forbehold af sikkerhedsmæssige 
problemer tilbyder luftfartsselskabet, hvis
der opstår en forsinkelse på forpladsen, fri 
adgang til toiletter og drikkevand, og 
sørger for passende opvarmning og 
afkøling af passagerkabinen og for, at der 
er passende lægelige midler tilgængelige, 
hvis det bliver nødvendigt. Hvis en 
forsinkelse på start- eller landingsbanen når 
op på de maksimale to timer, skal 
luftfartøjet vende tilbage til gaten eller et 
andet passende udstigningssted, hvor 
passagererne skal kunne gå fra borde og få 
den samme bistand, som er angivet i stk. 1, 
medmindre der er sikkerhedsrelaterede 
eller sikringsrelaterede årsager til at 
luftfartøjet ikke kan forlade sin position på 
forpladsen.

Or. en

Ændringsforslag 156
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af sikkerhedsmæssige 
problemer tilbyder luftfartsselskabet, hvis 
en forsinkelse på forpladsen overstiger en 
time, fri adgang til toiletter og drikkevand, 
og sørger for passende opvarmning og 
afkøling af passagerkabinen og for, at der 
er passende lægelige midler tilgængelige, 
hvis det bliver nødvendigt. Hvis en 
forsinkelse på start- eller landingsbanen når 
op på de maksimale fem timer, skal 

Med forbehold af sikkerhedsmæssige 
problemer tilbyder luftfartsselskabet, hvis 
en forsinkelse på forpladsen overstiger en 
time, fri adgang til toiletter og drikkevand, 
og sørger for passende opvarmning og 
afkøling af passagerkabinen og for, at der 
er passende lægelige midler tilgængelige, 
hvis det bliver nødvendigt. Hvis en 
forsinkelse på start- eller landingsbanen når 
op på de maksimale to timer, skal 
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luftfartøjet vende tilbage til gaten eller et 
andet passende udstigningssted, hvor 
passagererne skal kunne gå fra borde og få 
den samme bistand, som er angivet i stk. 1, 
medmindre der er sikkerhedsrelaterede 
eller sikringsrelaterede årsager til at 
luftfartøjet ikke kan forlade sin position på 
forpladsen.

luftfartøjet vende tilbage til gaten eller et 
andet passende udstigningssted, hvor 
passagererne skal kunne gå fra borde og få 
den samme bistand, som er angivet i stk. 1, 
medmindre der er sikkerhedsrelaterede 
eller sikringsrelaterede årsager til at 
luftfartøjet ikke kan forlade sin position på 
forpladsen.

Or. de

Ændringsforslag 157
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af sikkerhedsmæssige 
problemer tilbyder luftfartsselskabet, hvis
en forsinkelse på forpladsen overstiger en 
time, fri adgang til toiletter og drikkevand, 
og sørger for passende opvarmning og 
afkøling af passagerkabinen og for, at der 
er passende lægelige midler tilgængelige, 
hvis det bliver nødvendigt. Hvis en 
forsinkelse på start- eller landingsbanen når 
op på de maksimale fem timer, skal 
luftfartøjet vende tilbage til gaten eller et 
andet passende udstigningssted, hvor 
passagererne skal kunne gå fra borde og få 
den samme bistand, som er angivet i stk. 1, 
medmindre der er sikkerhedsrelaterede 
eller sikringsrelaterede årsager til at 
luftfartøjet ikke kan forlade sin position på 
forpladsen.

Med forbehold af sikkerhedsmæssige 
problemer tilbyder luftfartsselskabet, hvis
der er forsinkelse på forpladsen, fri adgang 
til toiletter og drikkevand, og sørger for 
passende opvarmning og afkøling af 
passagerkabinen og for, at der er passende 
lægelige midler tilgængelige, hvis det 
bliver nødvendigt. Hvis en forsinkelse på 
start- eller landingsbanen når op på de
maksimale to timer, skal luftfartøjet vende 
tilbage til gaten eller et andet passende 
udstigningssted, hvor passagererne skal 
kunne gå fra borde og få den samme 
bistand, som er angivet i stk. 1, medmindre 
der er sikkerhedsrelaterede eller 
sikringsrelaterede årsager til at luftfartøjet 
ikke kan forlade sin position på forpladsen.

Or. el

Begrundelse

Minimumstiden på fem timers forsinkelse på forpladsen, før passagererne tillades at gå fra 
borde, er overdreven høj og bør erstattes af en tid på to timer. Samtidig bør luftfartsselskabet 
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i tilfælde af forsinkelse på forpladsen tilbyde passagererne gratis basal forplejning. 

Ændringsforslag 158
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af sikkerhedsmæssige 
problemer tilbyder luftfartsselskabet, hvis 
en forsinkelse på forpladsen overstiger en 
time, fri adgang til toiletter og drikkevand, 
og sørger for passende opvarmning og 
afkøling af passagerkabinen og for, at der 
er passende lægelige midler tilgængelige, 
hvis det bliver nødvendigt. Hvis en 
forsinkelse på start- eller landingsbanen når 
op på de maksimale fem timer, skal 
luftfartøjet vende tilbage til gaten eller et 
andet passende udstigningssted, hvor 
passagererne skal kunne gå fra borde og få 
den samme bistand, som er angivet i stk. 1, 
medmindre der er sikkerhedsrelaterede 
eller sikringsrelaterede årsager til at 
luftfartøjet ikke kan forlade sin position på 
forpladsen.

Med forbehold af sikkerhedsmæssige 
problemer tilbyder luftfartsselskabet, hvis 
en forsinkelse på forpladsen overstiger en 
time, fri adgang til toiletter og drikkevand, 
og sørger for passende opvarmning og 
afkøling af passagerkabinen og for, at der 
er passende lægelige midler tilgængelige, 
hvis det bliver nødvendigt. Hvis en 
forsinkelse på start- eller landingsbanen når 
op på de maksimale fire timer, skal 
luftfartøjet vende tilbage til gaten eller et 
andet passende udstigningssted, hvor 
passagererne skal kunne gå fra borde og få 
den samme bistand, som er angivet i stk. 1, 
medmindre der er sikkerhedsrelaterede, 
sikringsrelaterede eller
lovgivningsrelaterede årsager til at 
luftfartøjet ikke kan forlade sin position på 
forpladsen.

Or. fr

Begrundelse

At skulle vente fem timer i et fly, der står stille på asfalten, forekommer utroligt længe for 
passagerne, og denne frist bør sænkes. Derimod kan de årsager, der forhindrer luftfartøjet i 
at forlade sin position på forpladsen, f.eks. lovgivningsmæssige bestemmelser, navnlig i 
forbindelse med immigrationspolitikken, forhindre passagererne i at forlade flyet, og disse 
skal derfor også nævnes.

Ændringsforslag 159
Konstantinos Poupakis
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis forsinkelse på forpladsen varer mere 
end en time, bør måltider og drikkevarer 
serveres i overensstemmelse med artikel 9, 
stk. 1, litra a).

Or. el

Ændringsforslag 160
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra c a
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Følgende indsættes som stk. 5a:
"5a. Såfremt en flyafgang aflyses, fordi et 
luftfartsselskab er blevet insolvent eller 
har indstillet driften på grund af 
tilbagekaldelse af dets licens, er 
passagererne berettiget til refusion eller 
en returflyvning tilbage til afgangsstedet i 
overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, 
litra a) samt berettiget til forplejning jf. 
artikel 9. Flyselskaberne fremlægger 
tilstrækkelig dokumentation for, at der er 
sikkerhed for udgifterne til refusion og 
hjemtransport."

Or. fr

Begrundelse

Der skal indføres klageadgang for passagerer, der står over for et flyselskab, der indstiller 
sine aktiviteter, enten i form af refusion af prisen på deres ubenyttede billet eller mulighed for 
hjemtransport, hvis de befinder sig i udlandet. Typen af beskyttelse i denne situation skal 
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minde om den, der allerede findes for kunder, der har bestilt pakkerejser (direktiv 
90/314/EØF). Flyselskaberne kan frit vælge, hvilke metoder de ønsker at anvende (fond, 
forsikring osv.).

Ændringsforslag 161
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en passager ikke når en 
tilslutningsforbindelse som følge af en 
forsinkelse eller ændring af tidsplanen for 
en forudgående flyvning, tilbyder det
transporterende EF-luftfartsselskab 
passagererne:

Hvis en passager ikke når en 
tilslutningsforbindelse som følge af en 
forsinkelse eller ændring af tidsplanen for 
en forudgående flyvning, tilbyder det EF-
luftfartsselskab, der er ansvarligt for 
forsinkelsen, passagererne:

Or. en

Ændringsforslag 162
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en passager ikke når en 
tilslutningsforbindelse som følge af en 
forsinkelse eller ændring af tidsplanen for 
en forudgående flyvning, tilbyder det
transporterende EF-luftfartsselskab 
passagererne:

Hvis en passager ikke når en 
tilslutningsforbindelse som følge af en 
forsinkelse eller ændring af tidsplanen for 
en forudgående flyvning, tilbyder det EF-
luftfartsselskab, der er ansvarligt for 
forsinkelsen, passagererne:

Or. en
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Ændringsforslag 163
Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en passager ikke når en 
tilslutningsforbindelse som følge af en 
forsinkelse eller ændring af tidsplanen for 
en forudgående flyvning, tilbyder det
transporterende EF-luftfartsselskab
passagererne:

Hvis en passager ikke når en 
tilslutningsforbindelse som følge af en 
forsinkelse eller ændring af tidsplanen for 
en forudgående flyvning, tilbyder det
luftfartsselskab, der er ansvarlig for 
forsinkelsen, passagererne:

Or. pl

Ændringsforslag 164
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 b – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en passager ikke når en
tilslutningsforbindelse som følge af en 
forsinkelse eller ændring af tidsplanen for 
en forudgående flyvning, tilbyder det
transporterende EF-luftfartsselskab 
passagererne:

Hvis en passager ikke når en 
tilslutningsforbindelse som følge af en 
forsinkelse eller ændring af tidsplanen for 
en forudgående flyvning, tilbyder det EF-
luftfartsselskab, der er ansvarligt for 
forsinkelsen, passagererne:

Or. fr

Begrundelse

Det virker retfærdigt, at det er det ansvarlige selskab, der tager sig af konsekvenserne af 
forsinkelsen, og ikke det selskab, der foretager den efterfølgende flyvning.
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Ændringsforslag 165
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en passager ikke når en 
tilslutningsforbindelse som følge af en 
forsinkelse eller ændring af tidsplanen for 
en forudgående flyvning, tilbyder det
transporterende EF-luftfartsselskab
passagererne:

Hvis en passager ikke når en 
tilslutningsforbindelse som følge af en 
forsinkelse eller ændring af tidsplanen for 
en forudgående flyvning, tilbyder det EF-
luftfartsselskab, der er ansvarligt for 
forsinkelsen, vedkommende:

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af artikel 6a, stk. 2. Fastsættelsen af kompensationen skal 
baseres på forsinkelsen af den pågældende flyvning og ikke på den samlede forsinkelse ved 
ankomsten på bestemmelsesstedet. Desuden er passagerer, hvad angår tilslutningsflyvninger, 
beskyttet både af selve kontrakten og af Montrealkonventionen i forbindelse med 
gennemgående bookinger.

Ændringsforslag 166
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 a – stk. 1 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

den bistand, der er specificeret i artikel 9, 
stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, hvis 
passagerens ventetid bliver forlænget med 
mindst to timer, og

den bistand, der er specificeret i artikel 9, 
stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, og

Or. de
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Ændringsforslag 167
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 a – stk. 1 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

når det planlagte afgangstidspunkt for den 
alternative flyvning eller anden transport 
tilbudt i henhold til artikel 8 er mindst fem
timer efter det planlagte afgangstidspunkt 
for den ikke-opnåede flyvning, og 
forsinkelsen omfatter en eller flere nætter, 
den bistand, der er specificeret i artikel 9, 
stk. 1, litra b) og c).

når det planlagte afgangstidspunkt for den 
alternative flyvning eller anden transport 
tilbudt i henhold til artikel 8 er mindst tre
timer efter det planlagte afgangstidspunkt 
for den ikke-opnåede flyvning, og 
forsinkelsen omfatter en eller flere nætter, 
den bistand, der er specificeret i artikel 9, 
stk. 1, litra b) og c).

Or. de

Ændringsforslag 168
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en passager ikke når en 
tilslutningsforbindelse som følge af en 
forsinkelse for en forudgående 
tilslutningsforbindelse, har passageren ret 
til kompensation fra det EF-
luftfartsselskab, som udfører denne 
forudgående flyvning i overensstemmelse 
med artikel 6, stk. 2. I den forbindelse 
beregnes forsinkelsen ud fra det planlagte 
ankomsttidspunkt på det endelige 
bestemmelsessted.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 169
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en passager ikke når en 
tilslutningsforbindelse som følge af en 
forsinkelse for en forudgående 
tilslutningsforbindelse, har passageren ret 
til kompensation fra det EF-
luftfartsselskab, som udfører denne 
forudgående flyvning i overensstemmelse 
med artikel 6, stk. 2. I den forbindelse 
beregnes forsinkelsen ud fra det planlagte 
ankomsttidspunkt på det endelige 
bestemmelsessted.

udgår

Or. de

Begrundelse

Fastsættelsen af kompensationen skal baseres på forsinkelsen af den pågældende flyvning og 
ikke på den samlede forsinkelse ved ankomsten på bestemmelsesstedet. Desuden er 
passagerer, hvad angår tilslutningsflyvninger, beskyttet både af selve kontrakten og af 
Montrealkonventionen i forbindelse med gennemgående bookinger.

Ændringsforslag 170
Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en passager ikke når en 
tilslutningsforbindelse som følge af en 
forsinkelse for en forudgående 
tilslutningsforbindelse, har passageren ret 
til kompensation fra det EF-

Hvis en passager ikke når en 
tilslutningsforbindelse som følge af en 
forsinkelse for en forudgående 
tilslutningsforbindelse, har passageren ret 
til kompensation fra det EF-
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luftfartsselskab, som udfører denne 
forudgående flyvning i overensstemmelse 
med artikel 6, stk. 2. I den forbindelse 
beregnes forsinkelsen ud fra det planlagte 
ankomsttidspunkt på det endelige 
bestemmelsessted.

luftfartsselskab, som udfører denne 
forudgående flyvning i overensstemmelse 
med artikel 6, stk. 2. I den forbindelse 
beregnes erstatningen på grundlag af
forsinkelsen ud fra det planlagte 
ankomsttidspunkt af den forudgående 
tilslutningsforbindelse.

Or. pl

Ændringsforslag 171
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en passager ikke når en 
tilslutningsforbindelse som følge af en 
forsinkelse for en forudgående 
tilslutningsforbindelse, har passageren ret 
til kompensation fra det EF-
luftfartsselskab, som udfører denne 
forudgående flyvning i overensstemmelse 
med artikel 6, stk. 2. I den forbindelse 
beregnes forsinkelsen ud fra det planlagte 
ankomsttidspunkt på det endelige 
bestemmelsessted.

Hvis en passager ikke når en 
tilslutningsforbindelse som følge af en 
forsinkelse for en forudgående 
tilslutningsforbindelse, selv på grund af 
usædvanlige omstændigheder, har 
passageren ret til kompensation fra det EF-
luftfartsselskab, som udfører denne 
forudgående flyvning i overensstemmelse 
med artikel 6, stk. 2. I den forbindelse 
beregnes forsinkelsen ud fra det planlagte 
ankomsttidspunkt på det endelige 
bestemmelsessted.

Or. fr

Ændringsforslag 172
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 a – stk. 2 a (nyt)



AM\1005678DA.doc 47/83 PE521.501v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at parter, der 
for at fremskynde bilæggelsen af en tvist 
gør brug af nationale 
håndhævelsesorganer eller alternative 
tvistbilæggelsesinstanser i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ 
tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på 
forbrugerområdet og om ændring af 
forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 
2009/22/EF1, hvis resultater ikke er 
bindende, ikke efterfølgende hindres i at 
anlægge sag i forbindelse med denne tvist, 
fordi forældelsesfristen er udløbet under 
proceduren. Dette berører ikke 
bestemmelser om forældelsesfrister i 
internationale aftaler, som 
medlemsstaterne er part i.
__________________
1 EUT L 165 af 18.6.2013, s. 63.

Or. en

Ændringsforslag 173
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 2 berøres ikke af eventuelle 
erstatningsordninger, der er indgået 
mellem berørte luftfartsselskaber.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 174
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 2 berøres ikke af eventuelle 
erstatningsordninger, der er indgået 
mellem berørte luftfartsselskaber.

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af artikel 6a, stk. 2. Fastsættelsen af kompensationen skal 
baseres på forsinkelsen af den pågældende flyvning og ikke på den samlede forsinkelse ved 
ankomsten på bestemmelsesstedet. Desuden er passagerer, hvad angår tilslutningsflyvninger, 
beskyttet både af selve kontrakten og af Montrealkonventionen i forbindelse med 
gennemgående bookinger.

Ændringsforslag 175
Toine Manders

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1 og 2 gælder også for 
luftfartsselskaber fra tredjelande, der står 
for en tilslutningsforbindelse til eller fra en 
EU-lufthavn.

Stk. 1 gælder også for luftfartsselskaber fra 
tredjelande, der står for en 
tilslutningsforbindelse til eller fra en EU-
lufthavn.

Or. en

Ændringsforslag 176
Andreas Schwab
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 1 og 2 gælder også for 
luftfartsselskaber fra tredjelande, der står 
for en tilslutningsforbindelse til eller fra en 
EU-lufthavn.

Stk. 1 gælder også for luftfartsselskaber fra 
tredjelande, der står for en 
tilslutningsforbindelse til eller fra en EU-
lufthavn.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af artikel 6a, stk. 2. Fastsættelsen af kompensationen skal 
baseres på forsinkelsen af den pågældende flyvning og ikke på den samlede forsinkelse ved 
ankomsten på bestemmelsesstedet. Desuden er passagerer, hvad angår tilslutningsflyvninger, 
beskyttet både af selve kontrakten og af Montrealkonventionen i forbindelse med 
gennemgående bookinger.

Ændringsforslag 177
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra -a (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I stk. 1 affattes indledningen således:
"Når der henvises til denne artikel, 
modtager passagererne kompensationer 
pr. forsinket flyvning svarende til den 
samlede betalte billetpris, dog maksimalt 
svarende til følgende:"

Or. de

Begrundelse

Beløbene er uforholdsmæssigt store for discountluftfartsselskaber. At refundere en billet, der 
kun har kostet 49 EUR, med 250 EUR er en dårlig forretning. Derfor skal kravet kunne 
begrænses til billetprisen, maksimalt gælder dog de nævnte beløb. Det er dog udtrykkeligt 
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muligt at få dette beløb erstattet to gange ved forsinkelser på både ud- og tilbagerejse.

Ændringsforslag 178
Andreas Schwab

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I stk. 1 ændres ordet "flyvninger" til 
"rejser".

udgår

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af artikel 6a, stk. 2. Fastsættelsen af kompensationen skal 
baseres på forsinkelsen af den pågældende flyvning og ikke på den samlede forsinkelse ved 
ankomsten på bestemmelsesstedet. Desuden er passagerer, hvad angår tilslutningsflyvninger, 
beskyttet både af selve kontrakten og af Montrealkonventionen i forbindelse med 
gennemgående bookinger. Derfor skal det hidtil anvendte ord "flyvninger" bibeholdes og ikke 
erstattes af ordet "rejser".

Ændringsforslag 179
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det i stk. 1 nævnte kompensationsbeløb 
udbetales kontant, ved elektronisk 
bankoverførsel, med bankanvisning eller 
bankcheck.

Det i stk. 1 nævnte kompensationsbeløb 
udbetales kontant inden syv dage, ved 
elektronisk bankoverførsel, med 
bankanvisning eller bankcheck eller 
såfremt passageren skriftligt bekræfter 
kompensation i form af rejsekuponer 
(vouchers) og/eller andre ydelser.
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Or. el

Ændringsforslag 180
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Luftfartsselskabet kan indgå en frivillig 
aftale med passageren, som træder i stedet 
for kompensationsbestemmelserne i stk. 1, 
forudsat at denne aftale bliver bekræftet i 
et dokument underskrevet af passageren, 
hvor passageren gøres opmærksom på 
sine kompensationsrettigheder i henhold 
til denne forordning."

udgår

Or. de

Ændringsforslag 181
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Luftfartsselskabet kan indgå en frivillig 
aftale med passageren, som træder i stedet 
for kompensationsbestemmelserne i stk. 1, 
forudsat at denne aftale bliver bekræftet i et 
dokument underskrevet af passageren, hvor 
passageren gøres opmærksom på sine 
kompensationsrettigheder i henhold til 
denne forordning."

Luftfartsselskabet kan indgå en frivillig 
aftale med passageren, som erstatter
kompensationsbestemmelserne i stk. 1 med 
rejsekuponer og/eller andre 
tjenesteydelser, forudsat at denne aftale 
bliver bekræftet i et dokument 
underskrevet af passageren, hvor 
passageren gøres opmærksom på sine 
kompensationsrettigheder i henhold til 
denne forordning. Bevisbyrden i 
forbindelse med ovennævnte aftale ligger 
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hos det transporterende luftfartsselskab."

Or. en

Ændringsforslag 182
Emma McClarkin, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

refusion inden syv dage efter passagerens 
anmodning i henhold til reglerne i artikel 7, 
stk. 3, af flybilletten for så vidt angår den 
eller de dele af rejsen, der ikke er blevet 
foretaget, og for så vidt angår den eller de 
dele, der allerede er foretaget, såfremt 
flyvningen ikke længere tjener noget 
formål i passagerens oprindelige rejseplan, 
samt, hvis det er relevant

refusion inden syv arbejdsdage efter 
passagerens anmodning i henhold til 
reglerne i artikel 7, stk. 3, af billetprisen
for så vidt angår den eller de dele af rejsen, 
der ikke er blevet foretaget, og for så vidt 
angår den eller de dele, der allerede er 
foretaget, såfremt flyvningen ikke længere 
tjener noget formål i passagerens 
oprindelige rejseplan, samt, hvis det er 
relevant

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, at der er tale om arbejdsdage og ikke kalenderdage. Desuden 
bør refusionen ske på baggrund af billetprisen, som defineret i artikel 2, litra s), og ikke 
flyvningsprisen.

Ændringsforslag 183
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det transporterende luftfartsselskab Hvis det transporterende luftfartsselskab 
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kan godtgøre, at aflysningen, forsinkelsen 
eller ændringen af tidsplanen skyldes 
usædvanlige omstændigheder, og at 
aflysningen, forsinkelsen eller ændringen 
af tidsplanen ikke kunne have været 
undgået, selv om alle forholdsregler, der 
med rimelighed kunne træffes, faktisk var 
blevet truffet, kan det begrænse de samlede 
omkostninger til overnatning i henhold til 
stk. 1, litra b), til 100 EUR pr. nat pr. 
passager og til maksimalt tre nætter. 
Vælger det transporterende luftfartsselskab 
at anvende denne begrænsning, giver det 
dog passagererne information om 
tilgængelige overnatningsmuligheder efter 
de tre nætter, ud over den fortsatte 
informationsforpligtelse, der fremgår af 
artikel 14.

kan godtgøre, at aflysningen, forsinkelsen 
eller ændringen af tidsplanen skyldes 
usædvanlige omstændigheder, og at 
aflysningen, forsinkelsen eller ændringen 
af tidsplanen ikke kunne have været 
undgået, selv om alle forholdsregler, der 
med rimelighed kunne træffes, faktisk var 
blevet truffet, kan det begrænse de samlede 
omkostninger til overnatning i henhold til 
stk. 1, litra b), til 150 EUR pr. nat pr. 
passager og til maksimalt syv nætter. 
Vælger det transporterende luftfartsselskab 
at anvende denne begrænsning, giver det 
dog passagererne information om 
tilgængelige overnatningsmuligheder efter 
de seks nætter, ud over den fortsatte 
informationsforpligtelse, der fremgår af 
artikel 14.

Or. en

Ændringsforslag 184
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det transporterende luftfartsselskab 
kan godtgøre, at aflysningen, forsinkelsen 
eller ændringen af tidsplanen skyldes 
usædvanlige omstændigheder, og at 
aflysningen, forsinkelsen eller ændringen 
af tidsplanen ikke kunne have været 
undgået, selv om alle forholdsregler, der 
med rimelighed kunne træffes, faktisk var 
blevet truffet, kan det begrænse de samlede 
omkostninger til overnatning i henhold til 
stk. 1, litra b), til 100 EUR pr. nat pr. 
passager og til maksimalt tre nætter.
Vælger det transporterende luftfartsselskab
at anvende denne begrænsning, giver det 
dog passagererne information om 

Hvis det transporterende luftfartsselskab 
kan godtgøre, at aflysningen, forsinkelsen 
eller ændringen af tidsplanen skyldes 
usædvanlige omstændigheder, og at 
aflysningen, forsinkelsen eller ændringen 
af tidsplanen ikke kunne have været 
undgået, selv om alle forholdsregler, der 
med rimelighed kunne træffes, faktisk var 
blevet truffet, kan det begrænse
overnatningen i henhold til stk. 1, litra b), 
til maksimalt tre nætter. Det 
transporterende luftfartsselskab giver 
passagererne information om tilgængelige 
overnatningsmuligheder efter de tre nætter, 
ud over den fortsatte 
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tilgængelige overnatningsmuligheder efter 
de tre nætter, ud over den fortsatte 
informationsforpligtelse, der fremgår af 
artikel 14.

informationsforpligtelse, der fremgår af 
artikel 14.

Or. en

Begrundelse

Ved tilbud om overnatning bør der tages højde for forhold, såsom prisforskelle mellem 
medlemsstaterne og udbuddet af hotelværelser i nærheden af lufthavnen, i stedet for at sætte 
en grænse for omkostningerne til overnatning.

Ændringsforslag 185
Franz Obermayr

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det transporterende luftfartsselskab 
kan godtgøre, at aflysningen, forsinkelsen 
eller ændringen af tidsplanen skyldes 
usædvanlige omstændigheder, og at 
aflysningen, forsinkelsen eller ændringen 
af tidsplanen ikke kunne have været 
undgået, selv om alle forholdsregler, der 
med rimelighed kunne træffes, faktisk var 
blevet truffet, kan det begrænse de samlede 
omkostninger til overnatning i henhold til 
stk. 1, litra b), til 100 EUR pr. nat pr. 
passager og til maksimalt tre nætter. 
Vælger det transporterende luftfartsselskab 
at anvende denne begrænsning, giver det 
dog passagererne information om 
tilgængelige overnatningsmuligheder efter 
de tre nætter, ud over den fortsatte 
informationsforpligtelse, der fremgår af 
artikel 14.

Hvis det transporterende luftfartsselskab 
kan godtgøre, at aflysningen, forsinkelsen
eller ændringen af tidsplanen skyldes 
usædvanlige omstændigheder, og at 
aflysningen, forsinkelsen eller ændringen 
af tidsplanen ikke kunne have været 
undgået, selv om alle forholdsregler, der 
med rimelighed kunne træffes, faktisk var 
blevet truffet, kan det begrænse de samlede 
omkostninger til overnatning i henhold til 
stk. 1, litra b), til 100 EUR pr. nat pr. 
passager og til maksimalt otte nætter. 
Vælger det transporterende luftfartsselskab 
at anvende denne begrænsning, giver det 
dog passagererne information om 
tilgængelige overnatningsmuligheder efter 
de otte nætter, ud over den fortsatte 
informationsforpligtelse, der fremgår af 
artikel 14.

Or. de
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Ændringsforslag 186
Josef Weidenholzer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det transporterende luftfartsselskab 
kan godtgøre, at aflysningen, forsinkelsen 
eller ændringen af tidsplanen skyldes 
usædvanlige omstændigheder, og at 
aflysningen, forsinkelsen eller ændringen 
af tidsplanen ikke kunne have været 
undgået, selv om alle forholdsregler, der 
med rimelighed kunne træffes, faktisk var 
blevet truffet, kan det begrænse de samlede 
omkostninger til overnatning i henhold til 
stk. 1, litra b), til 100 EUR pr. nat pr. 
passager og til maksimalt tre nætter. 
Vælger det transporterende luftfartsselskab 
at anvende denne begrænsning, giver det 
dog passagererne information om 
tilgængelige overnatningsmuligheder efter 
de tre nætter, ud over den fortsatte 
informationsforpligtelse, der fremgår af 
artikel 14.

Hvis det transporterende luftfartsselskab 
kan godtgøre, at aflysningen, forsinkelsen 
eller ændringen af tidsplanen skyldes 
usædvanlige omstændigheder, og at 
aflysningen, forsinkelsen eller ændringen 
af tidsplanen ikke kunne have været 
undgået, selv om alle forholdsregler, der 
med rimelighed kunne træffes, faktisk var 
blevet truffet, kan det begrænse de samlede 
omkostninger til overnatning i henhold til 
stk. 1, litra b), til 250 EUR pr. nat pr. 
passager og til maksimalt tre nætter. 
Vælger det transporterende luftfartsselskab 
at anvende denne begrænsning, giver det 
dog passagererne information om 
tilgængelige overnatningsmuligheder efter 
de tre nætter, ud over den fortsatte 
informationsforpligtelse, der fremgår af 
artikel 14.

Or. de

Ændringsforslag 187
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det transporterende luftfartsselskab 
kan godtgøre, at aflysningen, forsinkelsen 
eller ændringen af tidsplanen skyldes 
usædvanlige omstændigheder, og at

Hvis det transporterende luftfartsselskab 
kan godtgøre, at aflysningen, forsinkelsen 
eller ændringen af tidsplanen skyldes 
usædvanlige omstændigheder, og at 
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aflysningen, forsinkelsen eller ændringen 
af tidsplanen ikke kunne have været 
undgået, selv om alle forholdsregler, der 
med rimelighed kunne træffes, faktisk var 
blevet truffet, kan det begrænse de samlede 
omkostninger til overnatning i henhold til 
stk. 1, litra b), til 100 EUR pr. nat pr. 
passager og til maksimalt tre nætter. 
Vælger det transporterende 
luftfartsselskab at anvende denne 
begrænsning, giver det dog passagererne 
information om tilgængelige 
overnatningsmuligheder efter de tre 
nætter, ud over den fortsatte 
informationsforpligtelse, der fremgår af 
artikel 14.

aflysningen, forsinkelsen eller ændringen 
af tidsplanen ikke kunne have været 
undgået, selv om alle forholdsregler, der 
med rimelighed kunne træffes, faktisk var 
blevet truffet, kan det begrænse de samlede 
omkostninger til overnatning i henhold til 
stk. 1, litra b), til 200 EUR pr. nat pr. 
passager.

Or. de

Ændringsforslag 188
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelsen til at tilbyde overnatning i 
henhold til stk. 1, litra b), gælder ikke, 
hvis den berørte flyvning er på 250 km 
eller mindre og planlagt til at blive udført 
af et luftfartøj med en 
maksimumskapacitet på 80 pladser eller 
mindre, undtagen hvis flyvningen er en 
tilslutningsforbindelse. Hvis det 
transporterende luftfartsselskab vælger at 
anvende denne undtagelse, skal det dog 
informere passagererne om tilgængelige 
overnatningsmuligheder.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 189
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelsen til at tilbyde overnatning i 
henhold til stk. 1, litra b), gælder ikke, 
hvis den berørte flyvning er på 250 km 
eller mindre og planlagt til at blive udført 
af et luftfartøj med en 
maksimumskapacitet på 80 pladser eller 
mindre, undtagen hvis flyvningen er en 
tilslutningsforbindelse. Hvis det 
transporterende luftfartsselskab vælger at 
anvende denne undtagelse, skal det dog 
informere passagererne om tilgængelige 
overnatningsmuligheder.

udgår

Or. el

Begrundelse

Det er ikke klart, hvorfor afstanden i dette tilfælde er afgørende for at finde overnatning til 
passageren. Samtidig bør der ikke være en begrænsning, hvad angår antallet af flypladser, 
idet flytransport i mange regionale lufthavne og lufthavne i øområder foregår med små fly.

Ændringsforslag 190
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en passager vælger refusion i henhold 
til artikel 8, stk. 1, litra a), når 
vedkommende befinder sig i 
afgangslufthavnen for sin rejse, eller 
vælger omlægning af rejsen til en senere 

Hvis en passager vælger refusion i henhold 
til artikel 8, stk. 1, litra a), når 
vedkommende befinder sig i 
afgangslufthavnen for sin rejse, eller 
vælger omlægning af rejsen til en senere 
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dato i henhold til artikel 8, stk. 1, litra c), 
har passageren ikke andre rettigheder med 
hensyn til forplejning i henhold til artikel 
9, stk. 1, for den pågældende flyvning.

dato i henhold til artikel 8, stk. 1, litra c), 
har passageren ikke andre rettigheder med 
hensyn til forplejning i henhold til artikel 
9, stk. 1, litra a) og b), for den pågældende 
flyvning.

Or. en

Ændringsforslag 191
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 14 – stk. –1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Før det første stykke indsættes:
"-1. Luftfartsselskaberne sørger for, at 
der i samtlige lufthavne, hvor de driver 
virksomhed, forefindes kontaktpersoner 
eller tredjepersoner med bemyndigelse fra 
det pågældende luftfartsselskab, som kan 
give passagererne den nødvendige 
information om deres rettigheder, 
herunder klageprocedurer, yde støtte og 
træffe omgående foranstaltninger i 
forbindelse med rejseafbrydelse og mistet 
eller forsinket bagage."

Or. de

Ændringsforslag 192
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af aflysning eller forsinket afgang I tilfælde af aflysning eller forsinket afgang 
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informeres passagererne af det 
transporterende luftfartsselskab om 
situationen hurtigst muligt og under alle 
omstændigheder ikke senere end 30 
minutter efter det planlagte 
afgangstidspunkt og om det forventede 
afgangstidspunkt, så snart denne 
information foreligger, forudsat at 
luftfartsselskabet har fået de i stk. 6 og 7 
omhandlede passageroplysninger, hvis 
billetten blev købt gennem en formidler.

informeres passagererne af det 
transporterende luftfartsselskab om 
situationen hurtigst muligt og under alle 
omstændigheder ikke senere end det 
planlagte afgangstidspunkt og om det 
forventede afgangstidspunkt, så snart 
denne information foreligger, forudsat at 
luftfartsselskabet har fået de i stk. 6 og 7 
omhandlede passageroplysninger, hvis 
billetten blev købt gennem en formidler.

Or. fr

Begrundelse

Idealsituationen med hensyn til information af passagerne vil være, at de modtager 
oplysningerne, så snart de foreligger, om muligt inden det planlagte afgangstidspunkt. 
Eftersom der her er tale om den maksimale frist, inden for hvilken disse informationer skal 
videregives til passagererne, forekommer det rimeligt at forvente, at selskabet underretter 
passagererne om situationen senest på det tidspunkt, hvor flyet skulle være lettet.

Ændringsforslag 193
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis passageren ikke har købt en billet 
direkte fra det transporterende luftfarts-
selskab, men gennem en formidler, der er 
etableret i Unionen, giver denne formidler 
passageroplysningerne til 
luftfartsselskabet, på betingelse af at 
passageren har givet udtrykkelig, skriftlig 
tilladelse hertil. Denne tilladelse kan kun 
gives ved et aktivt valg. Luftfartsselskabet 
kan udelukkende benytte disse oplysninger 
til at opfylde de i denne artikel
omhandlede informationsforpligtelser og 
ikke til markedsføring, og de skal slette 
oplysningerne senest 72 timer efter, at 

Hvis passageren ikke har købt en billet 
direkte fra det transporterende luftfarts-
selskab, men gennem en formidler, der er 
etableret i Unionen, giver denne formidler 
passageroplysningerne til 
luftfartsselskabet, på betingelse af at 
passageren har givet udtrykkelig, skriftlig 
tilladelse hertil. Denne tilladelse kan kun 
gives ved et aktivt valg. Luftfartsselskabet 
kan udelukkende benytte disse oplysninger 
til at opfylde de i denne forordning
omhandlede informationsforpligtelser og 
ikke til markedsføring, og de skal slette 
oplysningerne senest 72 timer efter, at 
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befordringskontrakten er udført. 
Behandling, adgang og lagring af disse 
oplysninger skal foregå i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF 
af 24. oktober 1995 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger24.

befordringskontrakten er udført. 
Behandling, adgang og lagring af disse 
oplysninger skal foregå i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF 
af 24. oktober 1995 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger24.

__________________ __________________
24 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31. 24 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Ændringsforslag 194
Emma McClarkin, Adam Bielan

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 16 a – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en passager ønsker at indgive en 
klage til luftfartsselskabet for så vidt angår 
de rettigheder, der er omfattet af denne 
forordning, skal den indgives senest tre 
måneder efter den dato, hvor flyvningen 
foregik eller var planlagt til at skulle 
foregå. Senest 7 dage efter at have 
modtaget klagen bekræfter 
luftfartsselskabet over for passageren 
modtagelsen af klagen. Senest to måneder 
efter at have modtaget klagen, giver 
luftfartsselskabet passageren et 
fyldestgørende svar.

Hvis en passager ønsker at indgive en 
klage til luftfartsselskabet for så vidt angår 
de rettigheder, der er omfattet af denne 
forordning, skal den indgives senest tre 
måneder efter den dato, hvor flyvningen 
foregik eller var planlagt til at skulle 
foregå. Senest 7 arbejdsdage efter at have 
modtaget klagen bekræfter 
luftfartsselskabet over for passageren 
modtagelsen af klagen. Senest to måneder 
efter at have modtaget klagen, giver 
luftfartsselskabet passageren et 
fyldestgørende svar.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget præciserer, at der er tale om arbejdsdage og ikke kalenderdage.
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Ændringsforslag 195
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 16 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en passager ønsker at indgive en 
klage til luftfartsselskabet for så vidt angår 
de rettigheder, der er omfattet af denne 
forordning, skal den indgives senest tre 
måneder efter den dato, hvor flyvningen 
foregik eller var planlagt til at skulle 
foregå. Senest 7 dage efter at have 
modtaget klagen bekræfter
luftfartsselskabet over for passageren 
modtagelsen af klagen. Senest to måneder 
efter at have modtaget klagen, giver
luftfartsselskabet passageren et 
fyldestgørende svar.

Hvis en passager i forbindelse med de i 
denne forordning fastlagte rettigheder
ønsker at rette et krav imod eller indgive 
en klage til luftfartsselskabet, skal dette
gøres senest tre måneder efter dagen for 
flyvningens bookede take-off-tidspunkt i 
skriftlig eller elektronisk form. Senest 7 
dage efter at have modtaget kravet eller
klagen skal luftfartsselskabet over for 
passageren bekræfte modtagelsen af kravet 
eller klagen. Senest to måneder efter at 
have modtaget klagen er luftfartsselskabet
forpligtet til at fremsende passageren et 
fyldestgørende svar.

Or. de

Ændringsforslag 196
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 16 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en passager ønsker at indgive en 
klage til luftfartsselskabet for så vidt angår 
de rettigheder, der er omfattet af denne 
forordning, skal den indgives senest tre
måneder efter den dato, hvor flyvningen 
foregik eller var planlagt til at skulle 
foregå. Senest 7 dage efter at have 
modtaget klagen bekræfter 
luftfartsselskabet over for passageren 

Hvis en passager ønsker at indgive en 
klage til luftfartsselskabet for så vidt angår 
de rettigheder, der er omfattet af denne 
forordning, skal den indgives senest seks
måneder efter den dato, hvor flyvningen 
foregik eller var planlagt til at skulle 
foregå. Hvis der optræder et af de i artikel 
1, stk. 1, nævnte forhold, oplyser 
luftfartsselskaberne straks på skrift 
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modtagelsen af klagen. Senest to måneder 
efter at have modtaget klagen, giver 
luftfartsselskabet passageren et 
fyldestgørende svar.

passagererne om, hvilken adresse klagen 
skal indgives til, samt om klagefristen på 
seks måneder. Senest 7 dage efter at have 
modtaget klagen bekræfter 
luftfartsselskabet over for passageren 
modtagelsen af klagen. Senest to måneder 
efter at have modtaget klagen, giver 
luftfartsselskabet passageren et 
fyldestgørende svar.

Or. de

Ændringsforslag 197
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 16 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en passager ønsker at indgive en 
klage til luftfartsselskabet for så vidt angår 
de rettigheder, der er omfattet af denne 
forordning, skal den indgives senest tre
måneder efter den dato, hvor flyvningen 
foregik eller var planlagt til at skulle 
foregå. Senest 7 dage efter at have 
modtaget klagen bekræfter 
luftfartsselskabet over for passageren 
modtagelsen af klagen. Senest to måneder 
efter at have modtaget klagen, giver 
luftfartsselskabet passageren et 
fyldestgørende svar.

Hvis en passager ønsker at indgive en 
klage til luftfartsselskabet for så vidt angår 
de rettigheder, der er omfattet af denne 
forordning, skal den indgives senest seks
måneder efter den dato, hvor flyvningen 
foregik eller var planlagt til at skulle 
foregå. Senest 7 dage efter at have 
modtaget klagen bekræfter 
luftfartsselskabet over for passageren 
modtagelsen af klagen. Senest to måneder 
efter at have modtaget klagen, giver 
luftfartsselskabet passageren et 
fyldestgørende svar.

Or. en

Ændringsforslag 198
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15
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Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 16 a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest syv dage efter at have modtaget 
klagen bekræfter det udpegede organ
modtagelsen af klagen og sender en kopi 
til det relevante nationale 
håndhævelsesorgan. Fristen for at give det 
endelige svar til klageren må ikke 
overskride tre måneder efter modtagelsen 
af klagen. Der sendes også en kopi af det 
endelig svar til det nationale 
håndhævelsesorgan.

Det udpegede organ er forpligtet til senest
syv dage efter at have modtaget klagen at 
bekræfte modtagelsen af denne og at 
sende en kopi til det relevante nationale 
håndhævelsesorgan. Fristen for at give det 
endelige svar til klageren må ikke 
overskride 90 dage efter modtagelsen af 
klagen. Der sendes også en kopi af det 
endelig svar til det nationale 
håndhævelsesorgan.

Or. de

Begrundelse

Dette ville være i tråd med direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistbilæggelse. Dette direktiv 
indeholder ganske vist bestemmelser, der muliggør en forlængelse af fristen på 90 dage, men 
dog kun i meget komplekse undtagelsestilfælde. Hermed menes der teknisk yderst vanskelige 
sager, hvor det f.eks. i tvister vedrørende livsforsikringer er nødvendigt at foretage 
komplicerede beregninger eller indhente ekspertudtalelser. Dette vil ikke forekomme hos et 
nationalt udpeget organ.

Ændringsforslag 199
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 16 a – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Luftfartsselskaberne forelægger hvert 
år en rapport senest ved udgangen af april 
i det følgende kalenderår. Rapporten skal 
indeholde fuldstændige og fyldestgørende 
oplysninger om bl.a.:
i) antallet af krav og klager, som de har 
modtaget i henhold til forordning (EF) 
nr. 261/2004
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ii) antallet og procentdelen af krav og 
klager, som luftfartsselskaberne har 
accepteret
iii) behandlingstiden for krav og klager
iv) antallet og procentdelen af krav og 
klager, der afsluttes ved mindelig 
bilæggelse
v) den samlede sum af de 
kompensationsbeløb, der er blevet
udbetalt til klagerne.

Or. en

Ændringsforslag 200
Emma McClarkin

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 1 – stk. 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. Anvendelsen af denne forordning på 
Gibraltar lufthavn suspenderes, indtil den 
ordning, der er fastlagt i den fælles 
erklæring af 2. december 1987 fra 
udenrigsministrene for Kongeriget 
Spanien og Det Forenede Kongerige, er 
iværksat. Kongeriget Spaniens og Det 
Forenede Kongeriges regeringer 
underretter Rådet om datoen for denne 
iværksættelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen om at suspendere anvendelsen af denne forordning på Gibraltar lufthavn 
udelades ikke fra 2004-forordningen i Kommissionens forslag. I 2006 indgik Det Forenede 
Kongerige, Spanien og regeringen i Gibraltar en konstruktiv aftale om at medtage Gibraltar 
lufthavn i det fælles luftfartsmarked. Gibraltar er en EU-lufthavn, og i overensstemmelse med 
traktaterne skal alle EU-luftfartsforanstaltninger omfatte Gibraltar.
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Ændringsforslag 201
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2027/97
Artikel 6 d – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ud over den tilladte håndbagage skal 
passagererne uden at betale ekstra kunne 
medbringe vigtige personlige ting og 
ejendele, herunder lufthavnsindkøb.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets holdning, som kom 
til udtryk under en debat på plenarmødet i Europa-Parlamentet om den såkaldte "one bag 
rule" i januar 2013 (O-000220/2012) og i tre forskellige betænkninger, som blev vedtaget af 
Europa-Parlamentet i 2012: "betænkning om flypassagerers etablerede rettigheder –
virkemåde og anvendelse" (Keith Taylor, P7_TA(2012)0099), "betænkning om fremtiden for 
regionale lufthavne og luftfartstjenester i EU" (Philip Bradbourn, P7_TA(2012)0152) og 
"betænkning om passagerrettigheder inden for samtlige transportformer" (George Bach, 
P7_TA(2012)0371).

Ændringsforslag 202
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2027/97
Artikel 6 d – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et luftfartsselskab har fuld kommerciel 
frihed til at fastsætte de vilkår, under 
hvilke det tillader bagage at blive 
transporteret, men de skal ved reservation 
og ved indcheckningsskrankene (herunder 
self service-automater til check-in) klart 
angive, hvor meget bagage passagerne 
maksimalt kan medbringe som håndbagage 

Et luftfartsselskab skal ved reservation og 
ved indcheckningsskrankerne (herunder 
self service-automater til check-in) klart 
angive, hvor meget bagage passagerne 
maksimalt kan medbringe som håndbagage 
og indskrevet bagage på hver af de 
flyvninger, der indgår i passagerens 
reservation, herunder eventuelle 
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og indskrevet bagage på hver af de 
flyvninger, der indgår i passagerens 
reservation, herunder eventuelle 
begrænsninger for antallet af stykker, som 
måtte gælde for den maksimalt tilladte 
bagage. Hvis der tillægges gebyrer for 
transport af bagage, angiver 
luftfartsselskaberne klart de nærmere regler 
for disse gebyrer ved reservation og efter 
anmodning i lufthavnen.

begrænsninger for antallet af stykker, som 
måtte gælde for den maksimalt tilladte 
bagage. Hvis der tillægges gebyrer for 
transport af bagage, angiver 
luftfartsselskaberne klart de nærmere regler 
for disse gebyrer ved reservation og i 
lufthavnen.

Or. en

Begrundelse

Denne lovgivning fastsætter visse vilkår for transport af håndbagage, hvorfor det er forkert at 
sige, at luftfartsselskaberne har fuld kommerciel frihed til at fastsætte de vilkår, under hvilke 
de tillader bagage at blive transporteret.

Ændringsforslag 203
Preslav Borissov

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2027/97
Artikel 6 d – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et luftfartsselskab har fuld kommerciel 
frihed til at fastsætte de vilkår, under 
hvilke det tillader bagage at blive 
transporteret, men de skal ved reservation
og ved indcheckningsskrankene (herunder 
self service-automater til check-in) klart 
angive, hvor meget bagage passagerne 
maksimalt kan medbringe som håndbagage 
og indskrevet bagage på hver af de 
flyvninger, der indgår i passagerens 
reservation, herunder eventuelle 
begrænsninger for antallet af stykker, som 
måtte gælde for den maksimalt tilladte 
bagage. Hvis der tillægges gebyrer for 
transport af bagage, angiver 
luftfartsselskaberne klart de nærmere regler 
for disse gebyrer ved reservation og efter 

Et luftfartsselskab har fuld kommerciel 
frihed til at fastsætte de vilkår, under 
hvilke det tillader bagage at blive 
transporteret, men de skal ved begyndelsen 
på hver reservationsproces og ved 
indcheckningsskrankene (herunder self 
service-automater til check-in) klart 
angive, hvor meget bagage passagerne 
maksimalt kan medbringe som håndbagage 
og indskrevet bagage på hver af de 
flyvninger, der indgår i passagerens 
reservation, herunder eventuelle 
begrænsninger for antallet af stykker, som 
måtte gælde for den maksimalt tilladte 
bagage. Hvis der tillægges gebyrer for 
transport af bagage, angiver 
luftfartsselskaberne klart de nærmere regler 
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anmodning i lufthavnen. for disse gebyrer ved begyndelsen på hver 
reservationsproces og efter anmodning i 
lufthavnen.

Or. en

Ændringsforslag 204
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2027/97
Artikel 6 d – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et luftfartsselskab har fuld kommerciel 
frihed til at fastsætte de vilkår, under 
hvilke det tillader bagage at blive 
transporteret, men de skal ved reservation 
og ved indcheckningsskrankene (herunder 
self service-automater til check-in) klart 
angive, hvor meget bagage passagerne 
maksimalt kan medbringe som håndbagage 
og indskrevet bagage på hver af de 
flyvninger, der indgår i passagerens 
reservation, herunder eventuelle 
begrænsninger for antallet af stykker, som 
måtte gælde for den maksimalt tilladte 
bagage. Hvis der tillægges gebyrer for 
transport af bagage, angiver 
luftfartsselskaberne klart de nærmere regler 
for disse gebyrer ved reservation og efter 
anmodning i lufthavnen.

Et luftfartsselskab skal ved reservation og 
ved indcheckningsskrankene (herunder self 
service-automater til check-in) klart 
angive, hvor meget bagage passagerne 
maksimalt kan medbringe som håndbagage 
og indskrevet bagage på hver af de 
flyvninger, der indgår i passagerens 
reservation, herunder eventuelle 
begrænsninger for antallet af stykker, som 
måtte gælde for den maksimalt tilladte 
bagage. Hvis der tillægges gebyrer for 
transport af bagage, angiver 
luftfartsselskaberne klart de nærmere regler 
for disse gebyrer ved reservation og i 
lufthavnen.

Or. en

Ændringsforslag 205
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2027/97
Artikel 6 d – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et luftfartsselskab har fuld kommerciel 
frihed til at fastsætte de vilkår, under 
hvilke det tillader bagage at blive 
transporteret, men de skal ved reservation 
og ved indcheckningsskrankene (herunder 
self service-automater til check-in) klart 
angive, hvor meget bagage passagerne 
maksimalt kan medbringe som håndbagage 
og indskrevet bagage på hver af de 
flyvninger, der indgår i passagerens 
reservation, herunder eventuelle 
begrænsninger for antallet af stykker, som 
måtte gælde for den maksimalt tilladte 
bagage. Hvis der tillægges gebyrer for 
transport af bagage, angiver 
luftfartsselskaberne klart de nærmere regler 
for disse gebyrer ved reservation og efter 
anmodning i lufthavnen.

Et luftfartsselskab skal ved reservation og 
ved indcheckningsskrankene (herunder self 
service-automater til check-in) klart 
angive, hvor meget bagage passagerne 
maksimalt kan medbringe som håndbagage 
og indskrevet bagage på hver af de 
flyvninger, der indgår i passagerens 
reservation, herunder eventuelle 
begrænsninger for antallet af stykker, som 
måtte gælde for den maksimalt tilladte 
bagage. Hvis der tillægges gebyrer for 
transport af bagage, angiver 
luftfartsselskaberne klart de nærmere regler 
for disse gebyrer ved reservation og i 
lufthavnen.

Or. el

Begrundelse

Information angående gebyrer for transport af bagage er nødvendig for at sikre 
prisgennemsigtighed for forbrugerne.

Ændringsforslag 206
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2027/97
Artikel 6 d – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ud over den tilladte håndbagage er det 
tilladt for passagererne gratis at 
medbringe basale personlige genstande og 
ejendele, herunder indkøb foretaget i 
lufthavnen på op til 5 kg, i kabinen.

Or. de
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Ændringsforslag 207
Konstantinos Poupakis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2027/97
Artikel 6 d – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Passagererne må uden omkostninger og 
ud over maksimalgrænsen for medbragt 
håndbagage i passagerkabinen medbringe 
basale personlige ejendele i 
passagerkabinen, herunder indkøb 
foretaget i lufthavnen.

Or. el

Begrundelse

Denne bestemmelse beskytter passagererne mod overdrevne restriktioner og giver dem retten 
til at medbringe et rimeligt antal stykker håndbagage, herunder indkøb foretaget i lufthavnen.

Ændringsforslag 208
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2027/97
Artikel 6 d – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ud over den tilladte håndbagage bør 
passagererne uden at betale ekstra kunne 
medbringe vigtige personlige ting og 
ejendele, herunder lufthavnsindkøb.

Or. en

Ændringsforslag 209
Preslav Borissov
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2027/97
Artikel 6 d – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 6d tilføjes som nyt stk. 1a:
"1a. Ud over den maksimale tilladte 
håndbagage skal passagererne uden at 
betale ekstra kunne medbringe 
lufthavnsindkøb."

Or. en

Ændringsforslag 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2027/97
Artikel 6 d – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis udsædvanlige omstændigheder, 
f.eks. sikkerhedshensyn eller ændring af 
flytype efter reservationen, gør, at der ikke 
i kabinen kan medbringes stykker af 
bagage, som falder inde under den tilladte 
bagage, kan luftfartsselskabet anbringe 
dem i luftfartøjets lastrum, men uden
ekstraomkostninger for passageren.

Luftfartsselskabet kan transportere 
ovennævnte stykker i luftfartøjets lastrum,
hvis særlige omstændigheder relateret til 
sikkerhed og flyets specifikke egenskaber 
forhindrer, at de transporteres i kabinen. 
Dette sker uden ekstra omkostninger for 
passageren.

Or. en

Ændringsforslag 211
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2027/97
Artikel 6 d – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Passagererne har ret til gratis at medtage 
varer, som de har købt i lufthavnens 
afgangshal, ud over de stykker 
håndbagage, som de har lov til at tage 
med om bord.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere situationen, især i lyset af den nuværende praksis, som visse 
flyselskaber benytter, hvor passagererne kun har lov til at medbringe et stykke håndbagage i 
kabinen, mens de skal betale et gebyr for alle ekstra stykker håndbagage, herunder også
indkøb foretaget i lufthavnen. Denne praksis giver anledning til forvirring hos passagererne 
og er ikke let gennemskuelig.

Ændringsforslag 212
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2027/97
Artikel 6 e – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis et musikinstrument er for stort til at 
blive placeret sikkert i et egnet bagagerum 
i selve kabinen eller under et egnet 
passagersæde, kan et luftfartsselskab kræve 
betaling for en ekstra flybillet, hvis 
sådanne musikinstrumenter medbringes 
som håndbagage på et ekstra sæde. Hvis 
der købes et ekstra sæde, bør 
luftfartsselskabet så vidt muligt søge at 
placere passageren og musikinstrumentet 
ved siden af hinanden. Musikinstrumenter 
placeres, hvis det er muligt og efter 
anmodning, i en opvarmet del af 
luftfartøjets fragtrum, forudsat at gældende 
sikkerhedsregler, pladsforhold og de 
tekniske specifikationer for det pågældende 
luftfartøj tillader det. Et luftfartøjsselskab 

Hvis et musikinstrument er for stort til at 
blive placeret sikkert i et egnet bagagerum 
i selve kabinen eller under et egnet 
passagersæde, kan et luftfartsselskab kræve 
betaling for en ekstra flybillet, hvis 
sådanne musikinstrumenter medbringes 
som håndbagage på et ekstra sæde. Hvis 
der købes et ekstra sæde, bør 
luftfartsselskabet så vidt muligt søge at 
placere passageren og musikinstrumentet 
ved siden af hinanden. Musikinstrumenter 
placeres, hvis det er muligt og efter 
anmodning, i en opvarmet del af 
luftfartøjets fragtrum, forudsat at gældende 
sikkerhedsregler, pladsforhold og de 
tekniske specifikationer for det pågældende 
luftfartøj tillader det. Luftfartsselskabet 
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angiver klart i sine betingelser og vilkår, på 
hvilket grundlag musikinstrumenter vil 
blive transporteret, og hvilke gebyrer der 
vil blive opkrævet herfor.

forsyner sådanne instrumenter med 
specifikke mærkater for at sikre, at de 
behandles med behørig forsigtighed. Et 
luftfartøjsselskab angiver klart i sine 
betingelser og vilkår, på hvilket grundlag 
musikinstrumenter vil blive transporteret, 
og hvilke gebyrer der vil blive opkrævet 
herfor.

Or. en

Ændringsforslag 213
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag: ikke-udtømmende liste over 
omstændigheder, der anses for at være 
usædvanlige omstændigheder i forbindelse 
med denne forordning

Bilag: udtømmende liste over 
omstændigheder, der anses for at være 
usædvanlige omstændigheder i forbindelse 
med denne forordning

Or. de

Ændringsforslag 214
Sylvana Rapti

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag: ikke-udtømmende liste over 
omstændigheder, der anses for at være 
usædvanlige omstændigheder i forbindelse 
med denne forordning

Bilag: udtømmende liste over 
omstændigheder, der anses for at være 
usædvanlige omstændigheder i forbindelse 
med denne forordning

Or. en
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Ændringsforslag 215
Marc Tarabella

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende omstændigheder anses for at 
være usædvanlige:

Følgende omstændigheder anses for at 
være ubestrideligt usædvanlige:

Or. fr

Ændringsforslag 216
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende omstændigheder anses for at 
være usædvanlige:

Følgende omstændigheder skal til enhver 
tid med bindende virkning anses for at 
være usædvanlige:

Or. en

Ændringsforslag 217
Kerstin Westphal

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – punkt 1 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

tekniske problemer, som ikke er en del af udgår
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luftfartøjets normale drift, f.eks. 
konstatering af en defekt under 
gennemførelsen af den pågældende 
flyvning, som gør det umuligt at fortsætte 
flyvningen normalt; eller en skjult defekt, 
som opdages af fabrikanten eller en 
kompetent myndighed, og som indvirker 
på flysikkerheden

Or. de

Begrundelse

Denne usædvanlige omstændighed gør det til en betingelse, at det er umuligt at "gennemføre 
flyvningen" – hvilket er et retligt udtryk, som er meget upræcist, ubestemt og i høj grad 
kræver fortolkning. Muligheden for ansvarsfritagelse bør forvaltes restriktivt.

Ændringsforslag 218
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – punkt 1 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

tekniske problemer, som ikke er en del af 
luftfartøjets normale drift, f.eks. 
konstatering af en defekt under 
gennemførelsen af den pågældende 
flyvning, som gør det umuligt at fortsætte 
flyvningen normalt; eller en skjult defekt, 
som opdages af fabrikanten eller en 
kompetent myndighed, og som indvirker 
på flysikkerheden

tekniske problemer, som berører 
luftfartøjet og skyldes en skjult defekt, som
indberettes af fabrikanten eller en 
kompetent myndighed; alle andre tekniske 
problemer betragtes ikke som 
usædvanlige omstændigheder i 
forbindelse med denne forordning

Or. en

Ændringsforslag 219
Adam Bielan

Forslag til forordning
Bilag I
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Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – punkt 1 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

tekniske problemer, som ikke er en del af 
luftfartøjets normale drift, f.eks. 
konstatering af en defekt under 
gennemførelsen af den pågældende 
flyvning, som gør det umuligt at fortsætte
flyvningen normalt; eller en skjult defekt, 
som opdages af fabrikanten eller en 
kompetent myndighed, og som indvirker 
på flysikkerheden

tekniske problemer, f.eks. konstatering af 
en defekt til trods for en korrekt 
gennemført teknisk kontrol, som gør det 
umuligt at udføre flyvningen sikkert, eller 
en skjult defekt, som opdages af 
fabrikanten eller en kompetent myndighed, 
og som indvirker på flysikkerheden

Or. pl

Ændringsforslag 220
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – punkt 1 – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

krig, politiske uroligheder og optøjer, som 
gør det umuligt at gennemføre flyvningen 
på sikker vis

Or. de

Ændringsforslag 221
Robert Rochefort

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – punkt 1 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

sikkerhedsrisici, sabotagehandlinger eller krigshandlinger, konflikter, politisk 
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terrorisme, som gør det umuligt at 
gennemføre flyvningen på sikker måde

ustabilitet, sikkerhedsrisici, 
sabotagehandlinger eller terrorisme, som 
gør det umuligt at gennemføre flyvningen 
på sikker måde

Or. fr

Ændringsforslag 222
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – punkt 1 – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

meteorologiske forhold, som ikke er 
forenelige med flysikkerhed og

uforudsete meteorologiske forhold, som 
ikke er forenelige med flysikkerhed og

Or. en

Begrundelse

Forventede og forudsete vejrforhold bør ikke betragtes som "usædvanlige omstændigheder".

Ændringsforslag 223
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – punkt 1 – nr. vi a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

sammenstød med fugle på det pågældende 
fly

Or. de

Ændringsforslag 224
Adam Bielan
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Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – punkt 1 – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

arbejdsstridigheder hos det 
transporterende luftfartsselskab eller hos
vigtige serviceydere som f.eks. lufthavne 
og lufttrafiktjenesteudøvere.

arbejdsstridigheder hos vigtige 
serviceydere som f.eks. lufthavne og 
lufttrafiktjenesteudøvere.

Or. pl

Ændringsforslag 225
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – punkt 1 – nr. vii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

officielt radarudfald i luftrummet og 
lukning af lufthavnen på foranledning af 
lufthavnsledelsen

Or. de

Ændringsforslag 226
Catherine Stihler

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – punkt 2 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

tekniske problemer, som er en del af 
luftfartøjets normale drift, f.eks. et 
problem, der er konstateret under 
rutinevedligeholdelsen eller under 

udgår
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inspektion af luftfartøjet før flyvningen, 
eller som opstår, fordi denne 
vedligeholdelse eller inspektion før 
flyvningen ikke er udført korrekt, og

Or. en

Ændringsforslag 227
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – punkt 2 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

tekniske problemer, som er en del af 
luftfartøjets normale drift, f.eks. et 
problem, der er konstateret under 
rutinevedligeholdelsen eller under 
inspektion af luftfartøjet før flyvningen, 
eller som opstår, fordi denne 
vedligeholdelse eller inspektion før 
flyvningen ikke er udført korrekt, og

tekniske problemer, som ikke anses for 
usædvanlige i henhold til punkt 1, nr. ii,
og

Or. de

Begrundelse

Ansvaret for tekniske problemer ligger altid hos luftfartsselskaberne og aldrig hos 
flypassagererne. Så længe det ikke drejer sig om tekniske problemer, som ligger uden for 
luftfartøjets normale drift, og som er skjulte fabrikationsfejl, skal ansvarsfritagelse ikke være 
mulig.

Ændringsforslag 228
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – punkt 2 – nr. ii
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

udeblivelse af flybesætning eller 
kabinepersonale (undtagen som følge af 
arbejdsstridigheder).

udeblivelse af flybesætning eller 
kabinepersonale.

Or. de

Begrundelse

Dette er en kendt risiko for luftfartsselskabet, som f.eks. i tilfælde af sygdom skal sørge for, at 
der rettidigt bliver indsat erstatningspersonale eller bliver trukket på en standbybesætning.

Ændringsforslag 229
Adam Bielan

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – punkt 2 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udeblivelse af flybesætning eller 
kabinepersonale (undtagen som følge af 
arbejdsstridigheder).

udeblivelse af flybesætning eller 
kabinepersonale.

Or. pl

Ændringsforslag 230
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – punkt 2 – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

dårlige meteorologiske forhold, såfremt 
der ikke foreligger nogen officiel lukning 
af luftrummet eller af lufthavnen på 
foranledning af lufthavnsledelsen

Or. de
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Begrundelse

Ofte beslutter luftfartsselskaberne under påskud af vejret på eget initiativ, at de ikke ønsker at 
flyve. Faktisk baserer denne beslutning sig ikke altid på dårlige meteorologiske forhold, som 
kunne påvirke muligheden for at flyve.

Ændringsforslag 231
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – punkt 2 – nr. ii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

pludseligt vintervejr, da luftfartøjer skal 
holdes i en stand, der gør, at de er klar til 
flyvning.

Or. de

Ændringsforslag 232
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – punkt 2 – nr. ii c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

enhver forsinkelse, der skyldes 
forstyrrelser i forbindelse med en 
forudgående flyvning

Or. de

Begrundelse

I sådanne tilfælde har luftfartsselskaberne tid nok inden den næste flyvning til at organisere 
en erstatningsflyvning og en besætning. Der findes ikke her nogen tæt tidslig eller stedlig 
sammenhæng med den efterfølgende flyvning. Herunder hører også sabotage på en 
forudgående flyvning, medicinske hændelser, tidligere lukninger af luftrummet osv.
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Ændringsforslag 233
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – punkt 2 – nr. ii d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fjernelse af bagage uden ejer fra 
fragtrummet

Or. de

Begrundelse

Her er der tale om en sikkerhedsbrist, som allerede forelå inden flyvningen, og som ikke må 
gå ud over passagererne. Det står dog luftfartsselskabet frit for at gøre regreskrav gældende 
over for de ansvarlige tjenesteudøvere.

Ændringsforslag 234
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – punkt 2 – nr. ii e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

tilisede motorer, manglende 
afisningsmiddel

Or. de

Begrundelse

Der skal sørges for afisning. Det hører til lufthavnens risikoområde at have tilstrækkelige 
mængder af afisningsmidler liggende om vinteren, selv i tilfælde af langvarige dårlige 
meteorologiske forhold. Her kan luftfartsselskabet gøre regreskrav gældende.
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Ændringsforslag 235
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – punkt 2 – nr. ii f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

tredjeparts beskadigelse af luftfartøjet, 
mens dette står på jorden, kort før den 
planlagte afgangstid

Or. de

Begrundelse

Her kan luftfartsselskabet gøre regreskrav gældende hos tredjeparten. Det kan dog ikke være 
sådan, at flypassagererne, som ingen indflydelse har herpå, ikke har nogen rettigheder.

Ændringsforslag 236
Hans-Peter Mayer

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – punkt 2 – nr. ii g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

arbejdsstridigheder hos det 
transporterende luftfartsselskab

Or. de

Begrundelse

Arbejdsstridigheder hos det transporterende luftfartsselskab kan styres og undgås. De kan 
derfor ikke være usædvanlige i henhold til denne forordning. Arbejdsstridigheder hos andre 
virksomheder er en anden sag.

Ændringsforslag 237
Catherine Stihler



AM\1005678DA.doc 83/83 PE521.501v01-00

DA

Forslag til forordning
Bilag II
Forordning (EF) nr. 2027/97
Bilag II – stk. 7 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis bagagen er beskadiget, forsinket, 
bortkommet eller ødelagt, skal passageren 
under alle omstændigheder hurtigst muligt 
indgive en skriftlig klage til 
luftfartsselskabet. For beskadiget bagage 
gælder skal passageren indgive klage inden 
for 7 dage, og for forsinket bagage inden 
for 21 dage, i begge tilfælde fra den dato, 
hvor bagagen blev udleveret til passageren. 
For at passagererne lettere skal kunne 
opfylde disse frister, skal luftfartsselskabet 
give dem mulighed for at udfylde en 
klageformular i lufthavnen. En sådan 
klageformular, der kan have form af en 
Property Irregularity Report (PIR), skal 
accepteres af luftfartsselskabet i lufthavnen 
som en klage.

Hvis bagagen er beskadiget, forsinket, 
bortkommet eller ødelagt, skal passageren 
under alle omstændigheder hurtigst muligt 
indgive en skriftlig klage til 
luftfartsselskabet. For beskadiget eller 
forsinket bagage skal passageren indgive 
klage inden for 28 dage fra den dato, hvor 
bagagen blev udleveret til passageren. For 
at passagererne lettere skal kunne opfylde 
disse frister, skal luftfartsselskabet give 
dem mulighed for at udfylde en 
klageformular i lufthavnen. En sådan 
klageformular, der kan have form af en 
Property Irregularity Report (PIR), skal 
accepteres af luftfartsselskabet i lufthavnen 
som en klage.

Or. en


