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Muudatusettepanek 92
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Selleks et suurendada lennuettevõtjate-
ja -reisijate õiguskindlust, on vaja mõiste 
„erakorralised asjaolud” täpsemalt 
määratleda ja võtta arvesse Euroopa Kohtu 
otsust kohtuasjas C-549/07 (Wallentin-
Hermann). Seda määratlust tuleks veelgi 
täpsustada erakorraliste või tavapäraste 
asjaolude mittetäieliku loeteluga.

(3) Selleks et suurendada lennuettevõtjate-
ja -reisijate õiguskindlust, on vaja mõiste 
„erakorralised asjaolud” täpsemalt 
määratleda ja võtta arvesse Euroopa Kohtu 
otsust kohtuasjas C-549/07 (Wallentin-
Hermann). Seda määratlust tuleks veelgi 
täpsustada erakorraliste asjaolude täieliku
loeteluga ja tavapäraste asjaolude 
mittetäieliku loeteluga.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Lennuettevõtjaid kohustatakse 
lendude erakorralistest asjaoludest 
põhjustatud tühistamiste või hilinemiste 
korral kahe nädala jooksul tõendama, 
milliste erakorraliste asjaoludega tegemist 
oli ja milliseid meetmeid võeti tühistamiste 
või hilinemiste ärahoidmiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 94
Hans-Peter Mayer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Lennureisijate õiguste kaitse 
parandamiseks lennuettevõtja 
maksejõuetuse või lennutegevusloa 
tühistamise tõttu lennuettevõtja tegevuse 
peatamisest tuleneva lendude tühistamise 
korral tuleks lennuettevõtjaid kohustada 
esitama piisavad tõendid tagatise 
olemasolu kohta, millest makstakse 
piletiraha tagasi või tagatakse reisijate 
kodumaale tagasitoimetamine.

Or. de

Muudatusettepanek 95
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et suurendada reisijate kaitset, 
ei tohiks neid jätta maha edasi-
tagasipiletiga hõlmatud tagasilennust, 
kuna nad ei ole kasutanud väljalennupiletit.

(7) Selleks et suurendada reisijate kaitset, 
ei tohi neid jätta maha edasi-tagasipiletiga 
hõlmatud lennu osast, kuna nad ei ole 
kasutanud väljalennupiletit või kõiki 
lennupiletiga hõlmatud teekonnaosasid.

Or. de

Muudatusettepanek 96
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et suurendada reisijate kaitset, 
ei tohiks neid jätta maha edasi-

(7) Selleks et suurendada reisijate kaitset, 
ei tohi neid jätta maha edasi-tagasipiletiga 
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tagasipiletiga hõlmatud tagasilennust, kuna 
nad ei ole kasutanud väljalennupiletit.

hõlmatud tagasilennust, kuna nad ei ole 
kasutanud väljalennupiletit.

Or. el

Selgitus

Selle sätte eesmärk on rõhutada kõnealuse praktika keelustatust.

Muudatusettepanek 97
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Selleks et takistada põhjendamatut 
lapsevanematega kaasas olevate alaealiste 
pardalemineku keeldu isikut tõendava 
dokumendi puudumise tõttu, täidavad 
lennuettevõtjad riiklikes
lennundusohutuskavades sätestatud 
õigusnorme;

Or. es

Muudatusettepanek 98
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Lennureisijapoolse tühistamise 
korral peaksid lennuettevõtjad olema 
kohustatud juba tasutud maksud tasuta 
tagastama.

Or. de
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Selgitus

Mõned lennuettevõtjad nõuavad sellistel juhtudel – sageli ebaproportsionaalseid –
teenustasusid. See on lubamatu. Maks, mida ei teki, tuleb täies ulatuses tagastada.
Lennureisija ei kasuta juba tasutud lendu, see peaks olema piisav „teenustasu“.

Muudatusettepanek 99
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Reisijatele peab olema tagatud 
erikaitse lendude tühistamise korral 
lennuettevõtja maksejõuetuse või tegevuse 
peatamise tõttu tema tegevusloa 
tühistamise tagajärjel; lennuettevõtjad 
peaksid olema kohustatud tõendama, et 
neil on olemas piisav tagatis reisijatele 
hüvitise maksmiseks ja/või nende 
kodumaale transportimiseks.

Or. fr

Selgitus

Reisijatele, kes satuvad reisima lennuettevõtjaga, kes on tegevust lõpetamas, tuleb ette näha 
kaitse kasutamata lennukipileti eest raha tagasisaamiseks või ilma transpordita välismaale 
jäetud reisijate kodumaale tagasitoimetamiseks. Lennuettevõtjatele jäetakse paindlik 
võimalus selle jaoks vahendite valimiseks (fond, kindlustus jne).

Muudatusettepanek 100
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Lennujaamad ja lennujaama kasutajad, 
nt lennuettevõtjad ja maapealse käitlusega 
tegelevad äriühingud, peaksid tegema 
koostööd, et võimalikult palju vähendada 

(10) Lennujaamad ja lennujaama kasutajad, 
nt lennuettevõtjad, maapealse käitlusega 
tegelevad äriühingud ja 
aeronavigatsiooniteenuse osutajad, 
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mitmete lennu katkestamise juhtude mõju 
reisijatele, tagades reisijate eest 
hoolitsemise ja teekonna muutmise. Selleks 
peaksid nad sellisteks juhtudeks koostama 
hädaolukorra lahendamise kavad ja neid 
üheskoos arendama.

peaksid tegema koostööd, et võimalikult 
palju vähendada mitmete lennu 
katkestamise juhtude mõju reisijatele, 
tagades reisijate eest hoolitsemise ja 
teekonna muutmise. Selleks peaksid nad 
sellisteks juhtudeks koostama hädaolukorra 
lahendamise kavad ja neid üheskoos 
Euroopa, riiklike, piirkondlike ja kohalike 
asutustega arendama. Olemasolevaid 
hädaolukorra lahendamise kavasid tuleks 
vajaduse korral vastavalt kohandada.

Or. de

Muudatusettepanek 101
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Määrusesse (EÜ) nr 261/2004 tuleks 
selge sõnaga lisada reisijate õigus saada 
hüvitist lennu pikaajalise hilinemise eest, 
võttes arvesse Euroopa Kohtu otsust 
liidetud kohtuasjades C-402/07 ja C-
432/07 (Sturgeon). Samal ajal tuleks 
pikendada ajavahemikku, millest pikema 
hilinemise korral tekib õigus hüvitisele, et 
võtta arvesse lennundussektorile 
avalduvat finantsmõju ja lõpptulemusena 
vältida lendude tühistamise sagenemist.
Selleks et tagada ELis reisijatele ühtsed 
hüvitamistingimused, peaks kõnealune 
ajapiir olema kogu ELis kõikide reisijate 
jaoks ühesugune, kuid see peaks sõltuma 
kolmandatesse riikidesse suunduva ja sealt 
saabuva lennureisi pikkusest, et võtta 
arvesse käitamisraskusi, mis 
lennuettevõtjatel tekivad seoses 
hilinemisega oma põhibaasist kaugel 
asuvates lennujaamades.

(11) Määrusesse (EÜ) nr 261/2004 tuleks 
selge sõnaga lisada reisijate õigus saada 
hüvitist lennu pikaajalise hilinemise eest, 
võttes arvesse Euroopa Kohtu otsust 
liidetud kohtuasjades C-402/07 ja C-
432/07 (Sturgeon). Selleks et tagada ELis 
reisijatele ühtsed hüvitamistingimused, 
peaks kõnealune ajapiir olema kogu ELis 
kõikide reisijate jaoks ühesugune, kuid see 
peaks sõltuma kolmandatesse riikidesse 
suunduva ja sealt saabuva lennureisi 
pikkusest, et võtta arvesse käitamisraskusi, 
mis lennuettevõtjatel tekivad seoses 
hilinemisega oma põhibaasist kaugel 
asuvates lennujaamades.

Or. de
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Muudatusettepanek 102
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Selleks et arvesse võtta ka 
finantsmõju odavlennusektorile, peaks 
saama esitada nõudeid hüvitise 
väljamaksmiseks kogu piletihinna 
ulatuses, kuid maksimaalselt käesolevas 
määruses nimetatud summa suuruses. 
Selles piletihinnas peaks sisalduma 
kohale- ja tagasilennu maksumus koos 
kõikide lisakuludega, näiteks 
pagasikuluga. Nõudeid on õigus esitada 
vastavas summas iga hilinenud lennu 
eest. Hilinenud kohalelennu ja hilinenud 
tagasilennu puhul on järelikult õigus 
esitada nõue kahekordse hüvitise 
väljamaksmiseks vastavalt kogu 
piletihinna ulatuses.

Or. de

Muudatusettepanek 103
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Õiguskindluse tagamiseks tuleks 
määruses (EÜ) nr 261/2004 selge sõnaga 
kinnitada, et lennuplaani muutmine 
mõjutab reisijaid samamoodi nagu 
pikaajalised hilinemised, mistõttu peaksid 
reisijatel olema mõlemal juhul ühesugused 
õigused.

(12) Õiguskindluse tagamiseks tuleks 
määruses (EÜ) nr 261/2004 selge sõnaga 
kinnitada, et lennuplaani muutmine 
mõjutab reisijaid samamoodi nagu 
pikaajalised hilinemised ja tühistamised, 
mistõttu peaksid reisijatel olema mõlemal 
juhul ühesugused õigused.

Or. de
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Muudatusettepanek 104
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Reisijate teatavate õiguste, eelkõige 
majutusõiguse rakendamine on osutunud 
ebaproportsionaalseks võrreldes teatavate 
lühilendude käitamisest saadava tuluga. 
Seepärast tuleks lennud, mida teevad 
väiksed õhusõidukid lühikestel 
vahemaadel, vabastada kohustusest 
maksta majutuse eest, ent lennuettevõtja 
peaks siiski aitama reisijatel majutust 
leida.

välja jäetud

Or. el

Selgitus

Ei ole mõistetav, miks on reisijatele majutuse pakkumisel otsustava tähtsusega vahemaa. 
Samuti ei tohiks kehtida lennuki istekohtade arvuga seotud piiranguid, sest paljudes 
regionaalsetes ja saarte lennujaamades tegutsevad väikeste õhusõidukitega lennuettevõtjad.

Muudatusettepanek 105
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Puudega inimeste, piiratud 
liikumisvõimega inimeste ja muude 
erivajadustega inimeste, nt saatjate 
reisivate laste, rasedate naiste ja eriarstiabi 
vajavate inimeste puhul võib majutuse 
korraldamine lennu katkestamise korral 
osutuda keerulisemaks. Seepärast ei tohiks 
erakorraliste asjaolude ilmnemisel või 
piirkondlike lendude puhul kehtivaid 

(18) Puudega inimeste, piiratud 
liikumisvõimega inimeste ja muude 
erivajadustega inimeste, nt saatjate 
reisivate laste, rasedate naiste ja eriarstiabi 
vajavate inimeste puhul võib majutuse 
korraldamine lennu katkestamise korral 
osutuda keerulisemaks. Seepärast ei tohiks 
mitte mingil juhul kohaldada erakorraliste 
asjaolude ilmnemisel kehtivaid 
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majutusõiguse piiranguid kohaldada nende 
reisijakategooriate suhtes.

majutusõiguse piiranguid nende 
reisijakategooriate suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 106
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Puudega inimeste, piiratud 
liikumisvõimega inimeste ja muude 
erivajadustega inimeste, nt saatjate 
reisivate laste, rasedate naiste ja eriarstiabi 
vajavate inimeste puhul võib majutuse 
korraldamine lennu katkestamise korral 
osutuda keerulisemaks. Seepärast ei tohiks 
erakorraliste asjaolude ilmnemisel või 
piirkondlike lendude puhul kehtivaid 
majutusõiguse piiranguid kohaldada nende 
reisijakategooriate suhtes.

(18) Kõige kaitsetumate reisijate, nagu 
puudega inimeste, piiratud 
liikumisvõimega inimeste ja muude 
erivajadustega inimeste, nt saatjate 
reisivate laste, rasedate naiste ja eriarstiabi 
vajavate inimeste puhul võib majutuse 
korraldamine lennu katkestamise korral 
osutuda keerulisemaks. Seepärast ei tohiks 
erakorraliste asjaolude ilmnemisel või 
piirkondlike lendude puhul kehtivaid 
majutusõiguse piiranguid kohaldada nende 
reisijakategooriate suhtes.

Or. es

Muudatusettepanek 107
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Lisaks reisijate nõuetekohasele 
teavitamisele nende õigustest lennu 
katkestamise korral tuleks neid ka 
nõuetekohaselt teavitada lennu katkemise 
põhjustest kohe, kui sellekohane teave on 
olemas. Sellist teavet tuleks anda ka juhul, 
kui reisija on ostnud pileti ELis tegutseva 
vahendaja kaudu.

(20) Lisaks reisijate nõuetekohasele 
teavitamisele nende õigustest lennu 
katkestamise korral tuleks neid ka 
nõuetekohaselt teavitada lennu katkemise 
põhjustest kohe, kui sellekohane teave on 
olemas. Sellist teavet tuleks anda ka juhul, 
kui reisija on ostnud pileti ELis tegutseva 
vahendaja kaudu. Reisijaid tuleb ühtlasi 
teavitada kõige lihtsamast ja kiiremast 
nõude ja kaebuse esitamise korrast, et nad 
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saaksid oma õigusi teostada.

Or. fr

Muudatusettepanek 108
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et paremini tagada reisijate 
õiguste kaitse, tuleks täpsemalt kindlaks 
määrata riiklike täitevasutuste roll ja seda 
selgelt eristada reisijate üksikute kaebuste 
menetlemisest.

(21) Selleks et paremini tagada reisijate 
õiguste kaitse, tuleks täpsemalt kindlaks 
määrata riiklike täitevasutuste roll ja seda 
selgelt eristada reisijate üksikute kaebuste 
menetlemisest. Samuti peaks olema selge, 
et Euroopa tarbijate huvides ei tohiks 
ületada maksimaalset 90päevast 
menetlusaega. Individuaalsete kaebuste 
menetlemise kohustus peaks olema selgelt 
sätestatud, et vältida olukordi, kus 
riiklikud täitevasutused suunavad reisijaid 
omavahel edasi-tagasi, selle asemel et 
kaebustega kiiresti tegeleda.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Reisijaid tuleks nõuetekohaselt 
teavitada asjakohasest lennuettevõtjatele 
nõuete ja kaebuste esitamise korrast ja nad 
peaksid saama vastuse mõistliku aja 
jooksul. Samuti peaks reisijatel olema 
võimalik esitada lennuettevõtjate kohta 
kaebus kohtuväliselt. Kuna aga õigus 
tõhusale õiguskaitsevahendile kohtus on 

(22) Reisijaid tuleks nõuetekohaselt 
teavitada asjakohasest lennuettevõtjatele 
nõuete ja kaebuste esitamise korrast ja nad 
peaksid saama vastuse mõistliku aja 
jooksul. Samuti peaks reisijatel olema 
võimalik esitada lennuettevõtjate kohta 
kaebus kohtuväliselt. Selleks peavad 
reisijad saama igas riigis nende 
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üks Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artiklis 47 tunnustatud põhiõigustest, ei 
tohiks kõnealused meetmed takistada 
reisijatel kohtusse pöörduda.

menetluste täitmise eest vastutavate 
asutuste aadressid ja kontaktandmed.
Kuna aga õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile kohtus on üks 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 
tunnustatud põhiõigustest, ei tohiks 
kõnealused meetmed takistada reisijatel 
kohtusse pöörduda.

Or. fr

Muudatusettepanek 110
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Reisijaid tuleks nõuetekohaselt 
teavitada asjakohasest lennuettevõtjatele 
nõuete ja kaebuste esitamise korrast ja nad 
peaksid saama vastuse mõistliku aja 
jooksul. Samuti peaks reisijatel olema 
võimalik esitada lennuettevõtjate kohta 
kaebus kohtuväliselt. Kuna aga õigus 
tõhusale õiguskaitsevahendile kohtus on 
üks Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artiklis 47 tunnustatud põhiõigustest, ei 
tohiks kõnealused meetmed takistada 
reisijatel kohtusse pöörduda.

(22) Reisijaid tuleks nõuetekohaselt 
teavitada asjakohasest lennuettevõtjatele 
nõuete ja kaebuste esitamise korrast ja 
nende tähelepanu peaks juhtima 
kohaldatavatele tähtaegadele, eelkõige 
artikli 16a lõikes 2 sätestatud 
tähtaegadele. Nad peaksid saama vastuse 
ühe kuu jooksul pärast nõude või kaebuse 
esitamist. Samuti peaks reisijatel olema 
võimalik esitada lennuettevõtjate kohta 
kaebus kohtuväliselt. Kuna aga õigus 
tõhusale õiguskaitsevahendile kohtus on 
üks Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artiklis 47 tunnustatud põhiõigustest, ei 
tohiks kõnealused meetmed takistada 
reisijatel kohtusse pöörduda. Selleks et
nõuete menetlus oleks lihtne, kiire ja odav 
nii kohtu- kui ka kohtuvälistes 
menetlustes, peaks viitama eelkõige 
vaidluste veebipõhisele ja kohtuvälisele 
lahendamisele ja Euroopa väiksemate 
kohtuvaidluste menetlusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 111
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Mõnikord tekitavad reisijates segadust 
pardale võtta lubatud pagasi mõõtmed, kaal 
või esemete arv. Selleks et tagada reisijate 
igakülgne teadlikkus sellest, missugused 
käsipagasi ja registreeritud pagasi 
piirnormid kaasnevad tema piletiga, 
peaksid lennuettevõtjad need selgelt 
märkima pileti broneerimisel ja 
lennujaamas.

(28) Mõnikord tekitavad reisijates segadust 
pardale võtta lubatud pagasi mõõtmed, kaal 
või esemete arv. Selleks et tagada reisijate 
igakülgne teadlikkus sellest, missugused 
käsipagasi ja registreeritud pagasi 
piirnormid kaasnevad tema piletiga, 
peaksid lennuettevõtjad need selgelt 
märkima pileti broneerimisel ja 
lennujaamas. Lisaks ratastega 
käsipagasikohvrile peaks olema lubatud 
pardale kaasa võtta väike käekott, et 
olulisi isiklikke esemeid, näiteks rahakotti 
või ravimeid, ei peaks alles pardal välja 
võtma kohvrist, ja mis enamasti 
paigutatakse istmete kohal olevasse 
riiulisse, mõnikord ruumi puudusel ka 
kaugemale teiste reisijate juurde. Ryanairi 
toimimisviis on seetõttu lubamatu.

Or. de

Muudatusettepanek 112
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Lubatud käsipagasi määrale 
lisanduvate oluliste isiklike esemete ja 
lennujaamas tehtud ostude eest ei peaks 
lisatasu võtma.

Or. en
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Muudatusettepanek 113
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Selleks et kaitsta reisijaid 
käsipagasi veoga seonduvate ülemääraste 
piirangute kohaldamise eest, peab neile 
andma võimaluse võtta reisijatesalongi 
lisatasuta kaasa rohkem olulisi isiklikke 
esemeid, sealhulgas lennujaamas tehtud 
oste, kui näeb ette reisijatesalongi lubatud 
pagasi maksimaalne piirnorm.

Or. el

Selgitus

See säte kaitseb reisijaid ülemääraste piirangute kohaldamise eest ning lubab neil võtta 
pardale mõistlikus koguses kaasa käsipagasit, sealhulgas lennujaama kauplustest soetatud 
oste.

Muudatusettepanek 114
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Oluline on muuta määruses (EÜ) nr
2027/97 esitatud rahalisi piirmäärasid, et 
võtta arvesse Rahvusvahelises 
Tsiviillennunduse Organisatsioonis 
(ICAO) 2009. aastal Montréali 
konventsiooni artikli 24 lõike 2 kohaselt 
läbi vaadatud majandusarengutendentse.

(33) Oluline on muuta määruses (EÜ) nr 
2027/97 esitatud rahalisi piirmäärasid, et 
võtta arvesse majandusarengutendentse.

Or. en
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Muudatusettepanek 115
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34 a) Käesolevat määrust peaks 
kohaldama ka Gibraltari lennujaama 
suhtes, kuna tegemist on Suurbritannia 
ülemereterritooriumiga ning Euroopa 
Liidus asuva lennujaamaga.

Or. en

Muudatusettepanek 116
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d
Määrus (EÜ) nr 261/2004 
Artikkel 2 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) punktis l esitatud mõiste 
„tühistamine” määratlusse lisatakse 
järgmine lause:

välja jäetud

„Lendu, mille puhul õhusõiduk tõusis 
õhku, kuid oli seejärel mingil põhjusel 
sunnitud maanduma sihtlennujaamast 
erinevas lennujaamas või pöörduma 
tagasi lähtelennujaama, käsitatakse 
tühistatud lennuna.”

Or. fr

Selgitus

Ümbersuunamised on sageli seotud turvaprobleemidega, mis ei olene lennuettevõtjatest, 
nemad kannavad lennuki lennukulud (kütus, lennujaamamaksud, jne). Näib ebaõiglane 
arvestada, et ümbersuunamine on täpselt sama mis lennu tühistamine. Seda arvestades 
peavad lennuettevõtjad osutama reisijatele abi ja suunama nad esimesel võimalusel nende 
sihtkohta. (Vt muudatusettepanek artikli 6 lõike 4 punkti 4a kohta.)
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Muudatusettepanek 117
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 2 – punkt l 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) punktis l esitatud mõiste 
„tühistamine” määratlusse lisatakse 
järgmine lause:

välja jäetud

„Lendu, mille puhul õhusõiduk tõusis 
õhku, kuid oli seejärel mingil põhjusel 
sunnitud maanduma sihtlennujaamast 
erinevas lennujaamas või pöörduma 
tagasi lähtelennujaama, käsitatakse 
tühistatud lennuna.”

Or. pl

Muudatusettepanek 118
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt e
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 2 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„erakorralised asjaolud” – asjaolud, mis
oma olemuselt või päritolult ei ole omased 
asjaomase lennuettevõtja tavapärasele 
tegevusele ja väljuvad tema tegeliku 
kontrolli alt. Käesoleva määruse 
kohaldamisel hõlmavad erakorralised 
asjaolud lisas esitatud asjaolusid;

„erakorralised asjaolud” – sündmus, mis
väljub lennuettevõtja tegeliku kontrolli alt. 
Käesoleva määruse kohaldamisel 
hõlmavad erakorralised asjaolud 1. lisas 
esitatud asjaolusid, kuid ei piirdu nendega;

Or. en
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Selgitus

Sõna „omane” ei ole selge mõiste. Selguse mõttes peab lisama viite lisale.

Muudatusettepanek 119
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt e
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 2 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„erakorralised asjaolud” – asjaolud, mis 
oma olemuselt või päritolult ei ole omased 
asjaomase lennuettevõtja tavapärasele 
tegevusele ja väljuvad tema tegeliku 
kontrolli alt. Käesoleva määruse 
kohaldamisel hõlmavad erakorralised 
asjaolud lisas esitatud asjaolusid;

„erakorralised asjaolud” – asjaolud, mis 
oma olemuselt või päritolult ei ole omased 
asjaomase lennuettevõtja tavapärasele 
tegevusele ja väljuvad tema tegeliku 
kontrolli alt. Käesoleva määruse 
kohaldamisel on erakorralised asjaolud 
esitatud lisas;

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks ja tarbijate õiguste paremaks kaitsmiseks on vaja „erakorraliste 
asjaolude” täielikku loetelu.

Muudatusettepanek 120
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt e
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 2 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„erakorralised asjaolud” – asjaolud, mis
oma olemuselt või päritolult ei ole omased 
asjaomase lennuettevõtja tavapärasele 
tegevusele ja väljuvad tema tegeliku 
kontrolli alt. Käesoleva määruse 
kohaldamisel hõlmavad erakorralised 

„erakorralised asjaolud” – asjaolud, mis 
oma olemuselt või päritolult ei ole omased 
asjaomase lennuettevõtja tavapärasele 
tegevusele ja väljuvad tema tegeliku 
kontrolli alt. Käesoleva määruse 
kohaldamisel hõlmavad erakorralised 
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asjaolud lisas esitatud asjaolusid; asjaolud lisas mittetäielikus loetelus 
esitatud asjaolusid; teisi asjaolusid võib 
lugeda „erakorraliseks” juhul, kui see on 
objektiivselt põhjendatud;

Or. en

Muudatusettepanek 121
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt e
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 2 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„erakorralised asjaolud” – asjaolud, mis 
oma olemuselt või päritolult ei ole omased 
asjaomase lennuettevõtja tavapärasele 
tegevusele ja väljuvad tema tegeliku 
kontrolli alt. Käesoleva määruse 
kohaldamisel hõlmavad erakorralised 
asjaolud lisas esitatud asjaolusid;

„erakorralised asjaolud” – asjaolud, mis 
oma olemuselt või päritolult ei ole 
asjaomase lennuettevõtja kontrolli all ja 
mis turvalisuspõhimõtete ja -nõuete 
eiramisest tulenemata väljuvad tema 
tegeliku kontrolli alt. Käesoleva määruse 
kohaldamisel hõlmavad erakorralised 
asjaolud 1. lisas esitatud asjaolusid;

Or. pl

Muudatusettepanek 122
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt e
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 2 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„erakorralised asjaolud” – asjaolud, mis 
oma olemuselt või päritolult ei ole omased 
asjaomase lennuettevõtja tavapärasele 
tegevusele ja väljuvad tema tegeliku 
kontrolli alt. Käesoleva määruse 
kohaldamisel hõlmavad erakorralised 

„erakorralised asjaolud” – asjaolud, mis 
oma olemuselt või päritolult ei ole omased 
asjaomase lennuettevõtja tavapärasele 
tegevusele ja väljuvad tema tegeliku 
kontrolli alt. Käesoleva määruse 
kohaldamisel hõlmavad erakorralised 
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asjaolud lisas esitatud asjaolusid; asjaolud lisas esitatud asjaolusid, mis ei ole 
ammendavad;

Or. fr

Muudatusettepanek 123
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt e
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 2 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„ümberistumisega lend” – ühe veolepingu 
alusel toimuv lend, mille eesmärk, 
sõltuvalt kontekstist, on võimaldada 
reisijal kas saabuda ümberistumiskohta, et 
sealt edasi minna teisele lennule, või 
lahkuda teise lennuga ümberistumiskohast;

„ümberistumisega lend” – ühe veolepingu 
ja ühe broneeringukoodi alusel toimuv 
lend, mille eesmärk on võimaldada reisijal 
kas saabuda ümberistumiskohta, et sealt 
edasi minna teisele lennule, või lahkuda 
artikli 6a tähenduses teise lennuga 
ümberistumiskohast;

Or. de

Selgitus

Artikli 6a lõikest 2 tulenev ettepanek ja määratluse selgitamine üheainsa broneeringu kaudu, 
kui eri lennupiletid broneeritakse koos ühe toiminguna.

Muudatusettepanek 124
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt e
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 2 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„ümberistumisega lend” – ühe veolepingu 
alusel toimuv lend, mille eesmärk, sõltuvalt 
kontekstist, on võimaldada reisijal kas 
saabuda ümberistumiskohta, et sealt edasi 

„ümberistumisega lend” – ühe veolepingu 
ja ühe broneeringukoodi alusel toimuv 
lend, mille eesmärk, sõltuvalt kontekstist, 
on võimaldada reisijal kas saabuda 
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minna teisele lennule, või lahkuda teise 
lennuga ümberistumiskohast;

ümberistumiskohta, et sealt edasi minna 
teisele lennule, või lahkuda teise lennuga 
ümberistumiskohast;

Or. en

Muudatusettepanek 125
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt e
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 2 – punkt s

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„piletihind” – pileti eest makstud täishind, 
mis hõlmab lennu maksumust ning piletiga 
hõlmatud kõikide kohustuslike ja 
vabatahtlike teenuste eest makstavaid 
makse, tasusid, lisatasusid ja lõive;

„piletihind” – pileti eest makstud täishind,
mis hõlmab lennu maksumust, piletiga 
hõlmatud kõikide kohustuslike ja 
vabatahtlike teenuste eest makstavaid 
makse, tasusid, lisatasusid ja lõive, mis on 
seotud reisi õhutransporti hõlmava osaga;

Or. en

Selgitus

Selgitab, et „piletihind” viitab ainult õhutranspordiga seotud teenustele (ja mitte sellistele 
teenustele nagu hotelli broneerimine ja autorent).

Muudatusettepanek 126
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt e
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 2 – punkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„saabumisaeg” – aeg, mil õhusõiduk 
saabub seisuplatsile ja seisupidur on sisse 
lülitatud (liikumise lõpp);

„saabumisaeg” – aeg, mil õhusõiduk 
puudutab maandumisraja pinda;
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Or. fr

Selgitus

Teatud probleemid lennujaamas võivad lennukit viivitada lennuki maandumisest kuni reisijate 
pardalt lahkumiseni. Lennuettevõtjad ei peaks vastutama nende hilinemiste tagajärgede eest, 
mis ei ole nende vastutusalas.

Muudatusettepanek 127
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt e
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 2 – punkt w

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„lennurajaga seotud viivitus” –
ajavahemik, mil õhusõiduk on maapinnal 
ning mis väljumise korral kestab alates 
reisijate pardalemineku algusest kuni 
õhusõiduki õhkutõusmiseni ja saabumise 
korral alates õhusõiduki maandumisest 
kuni reisijate õhusõidukist väljumise 
alguseni;

„lennurajaga seotud viivitus” –
ajavahemik, mil õhusõiduk on maapinnal 
ning mis väljumise korral kestab alates 
reisijate pardalemineku lõpust kuni 
õhusõiduki õhkutõusmiseni ja saabumise 
korral alates õhusõiduki maandumisest 
kuni reisijate õhusõidukist väljumise 
alguseni;

Or. de

Selgitus

Pardaleminek ei tohiks hõlmata lennurajaga seotud viivitust. Kehtima peab „boarding 
completed“.

Muudatusettepanek 128
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt -a (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) reisijate suhtes, kes lendavad kolmanda b) reisijate suhtes, kes lendavad kolmanda 
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riigi lennujaamast asutamislepingu 
kohaldamisalasse kuuluva liikmesriigi 
territooriumi lennujaama, ning kui 
sellistele reisijatele ei ole antud hüvitust 
või makstud kompensatsiooni ning kui nad 
pole saanud abi selles kolmandas riigis, kui 
asjaomast lendu opereeriv lennuettevõtja 
on ühenduse ettevõtja.

riigi lennujaamast asutamislepingu 
kohaldamisalasse kuuluva liikmesriigi 
territooriumi lennujaama, ning kui 
sellistele reisijatele ei ole antud hüvitust 
või makstud kompensatsiooni ning kui nad 
pole saanud abi selles kolmandas riigis, kui 
asjaomast lendu opereeriv lennuettevõtja 
on ühenduse ettevõtja või kui lend oli 
tagasilend, mis oli broneeritud koos 
vastava lennuga ühenduse ettevõtja poolt 
ning mis väljus ELi lennujaamast.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui reisijad jäetakse lennureisist maha 
vastu nende tahtmist, maksab tegutsev 
lennuettevõtja reisijatele viivitamata 
hüvitist vastavalt artiklile 7 ja abistab neid 
vastavalt artiklile 8. Kui artikli 8 lõike 1 
punkti b kohaselt valib reisija teekonna 
muutmise esimesel võimalusel ja kui uue 
lennu väljumisaeg on vähemalt kaks tundi 
pärast esialgset väljumisaega, abistab 
tegutsev lennuettevõtja reisijat vastavalt 
artiklile 9.

Kui reisijad jäetakse lennureisist maha 
vastu nende tahtmist, maksab tegutsev 
lennuettevõtja reisijatele viivitamata ja 
ilma täiendavate formaalsusteta hüvitist 
vastavalt artiklile 7 ja abistab neid 
vastavalt artiklile 8. Kui artikli 8 lõike 1 
punkti b kohaselt valib reisija teekonna 
muutmise esimesel võimalusel ja kui uue 
lennu väljumisaeg on vähemalt kaks tundi 
pärast esialgset väljumisaega, abistab 
tegutsev lennuettevõtja reisijat vastavalt 
artiklile 9.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a
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Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui reisijad jäetakse lennureisist maha 
vastu nende tahtmist, maksab tegutsev 
lennuettevõtja reisijatele viivitamata 
hüvitist vastavalt artiklile 7 ja abistab neid 
vastavalt artiklile 8. Kui artikli 8 lõike 1 
punkti b kohaselt valib reisija teekonna 
muutmise esimesel võimalusel ja kui uue 
lennu väljumisaeg on vähemalt kaks tundi 
pärast esialgset väljumisaega, abistab 
tegutsev lennuettevõtja reisijat vastavalt 
artiklile 9.

Kui reisijad jäetakse kas väljalennu või 
tagasilennu lennureisist maha vastu nende 
tahtmist, maksab tegutsev lennuettevõtja 
reisijatele viivitamata hüvitist vastavalt 
artiklile 7 ja abistab neid vastavalt artiklile 
8. Kui artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt 
valib reisija teekonna muutmise esimesel 
võimalusel, abistab tegutsev lennuettevõtja 
reisijat vastavalt artiklile 9.

Or. en

Muudatusettepanek 131
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ka 
tagasisõidupiletite suhtes, kui reisija 
jäetakse maha tagasilennust, kuna ta ei 
kasutanud väljalennuks ostetud piletit või 
ei maksnud sellekohast lisatasu.

Kui lepingutingimustes ei ole sõnaselgelt 
ja selgelt sätestatud teisiti, kohaldatakse 
lõikeid 1, 2 ja 3 ka tagasisõidupiletite 
suhtes, kui reisija jäetakse maha 
tagasilennust, kuna ta ei kasutanud 
väljalennuks ostetud piletit või ei maksnud 
sellekohast lisatasu.

Kui lepingutingimustes on sõnaselgelt ja 
selgelt reisijal keelatud minna lennuki 
pardale tagasilennul seepärast, et ta ei ole 
olnud esimeses väljumiskohas, tuleb 
reisijaid nende reisi broneerimise eri 
etappides teavitada tagasilennu suhtes 
kehtivatest tingimustest juhul, kui nad 
esimesest väljumiskohast väljalendu ei 
kasuta, ning eelkõige:
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– asjaolust, et neil võidakse keelata 
tagasilennule minek, kui nad ei ole olnud 
esimeses väljumiskohas ilma mõjuva 
põhjuseta;
– sellest, mis liiki põhjuseid loetakse 
mõjuvateks, mille korral võib jätta 
esimesest väljumiskohast väljalennule 
minemata, ning mis tähtajaks ja mis viisil 
saavad lennureisijad lennuettevõtjat 
nõuetekohaselt sellest teavitada. 

Or. fr

Selgitus

Ettevõtjatel ei tohi olla lubatud reisijaid tagasilennult maha jätta seepärast, et reisijad on 
esimesse lennu väljumiskohta ilmumata jätnud (mitteilmumine), eelkõige heauskseid reisijaid, 
kes ei saanud esimesse väljumiskohta väljalennule tulla mõjuval põhjusel. Aga täielik keeld 
võib piirata vahemaandumisega lende, mis on otselendudest odavamad. Tuleb ette näha 
võimalus kehtestada konkreetsed lepingutingimused reisile ilmumata jätmise kohta, mis 
peavad kohustuslikult sisaldama kogu tarbijainfot ja erandit nn mõjuva põhjuse korral.

Muudatusettepanek 132
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ka 
tagasisõidupiletite suhtes, kui reisija 
jäetakse maha tagasilennust, kuna ta ei 
kasutanud väljalennuks ostetud piletit või 
ei maksnud sellekohast lisatasu.

Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ka edasi- ja 
tagasisõidupiletite suhtes, kui reisija 
jäetakse maha tagasilennust või 
edasilennust, kuna ta ei kasutanud 
väljalennuks või lennu osaks ostetud piletit 
või ei maksnud sellekohast lisatasu.

Or. de

Muudatusettepanek 133
Andreas Schwab
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ka 
tagasisõidupiletite suhtes, kui reisija 
jäetakse maha tagasilennust, kuna ta ei 
kasutanud väljalennuks ostetud piletit või 
ei maksnud sellekohast lisatasu.

Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ka 
tagasisõidupiletite suhtes, kui reisija 
jäetakse maha tagasilennust, kuna ta ei 
kasutanud väljalennuks ostetud piletit või 
ei maksnud sellekohast lisatasu.
Mahajätmisega ei ole käesoleva lõike 
tähenduses tegemist juhul, kui lennupilet 
hõlmab rohkem kui kahte lendu ja 
lennureisija jäetakse maha, kuna ta ei 
kasutanud kõiki eelnevaid lendusid või ei 
kasutanud lendusid kokkulepitud 
järjekorras. Kui see toimub vältimatute ja 
erakorraliste asjaolude tõttu, võib 
lennureisija kasutada reisi järelejäänud 
lende kokkulepitud järjekorras, kui ta on 
esitanud lennuettevõtjale tõendid 
kõnealuste asjaolude kohta hiljemalt enne 
järgmisele lennule minekut.

Or. de

Muudatusettepanek 134
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ka 
tagasisõidupiletite suhtes, kui reisija 
jäetakse maha tagasilennust, kuna ta ei 
kasutanud väljalennuks ostetud piletit või 
ei maksnud sellekohast lisatasu.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

(See muudatusettepanek puudutab üksnes 
kreekakeelset versiooni. Eesmärk on 
parandada viga komisjoni ettepaneku 
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kreekakeelses versioonis, mis viitab üksnes 
lõigetele 1 ja 2 ning mitte lõigetele 1, 2 ja 3 
nagu teised keeleversioonid.)

Or. el

Muudatusettepanek 135
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ka 
tagasisõidupiletite suhtes, kui reisija 
jäetakse maha tagasilennust, kuna ta ei 
kasutanud väljalennuks ostetud piletit või 
ei maksnud sellekohast lisatasu.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

(See muudatusettepanek puudutab üksnes 
kreekakeelset versiooni. Eesmärk on 
parandada viga komisjoni ettepaneku 
kreekakeelses versioonis, mis viitab üksnes 
lõigetele 1 ja 2 ning mitte lõigetele 1, 2 ja 3 
nagu teised keeleversioonid.)

Or. el

Muudatusettepanek 136
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui reisija või tema nimel tegutsev 
vahendaja annab teada, et ühe reisija või 
samas veolepingus märgitud mitme reisija 
nimes on kirjaviga, mistõttu võidakse 

Kui reisija või tema nimel tegutsev 
vahendaja annab teada, et ühe reisija või 
samas veolepingus märgitud mitme reisija 
nimes on kirjaviga või tiitlis viga, mistõttu 
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reisija(d) lennust maha jätta, parandab 
lennuettevõtja vea üks kord hiljemalt 48 
tundi enne lennu väljumist, ilma et reisija 
või vahendaja peaks maksma lisatasu, v.a 
juhul, kui see on keelatud riigi või 
rahvusvaheliste õigusaktidega.

võidakse reisija(d) lennust maha jätta, 
parandab lennuettevõtja vea, ilma et reisija 
või vahendaja peaks maksma lisatasu, v.a 
juhul, kui see on keelatud riigi või 
rahvusvaheliste õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 137
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegutsev lennuettevõtja ei ole kohustatud 
maksma hüvitist vastavalt artiklile 7, kui ta 
suudab tõendada, et tühistamise 
põhjustasid erakorralised asjaolud ja et 
tühistamist ei oleks suudetud vältida isegi 
siis, kui oleks võetud kõik põhjendatud 
meetmed. Sellised erakorralised asjaolud 
võib esitada vabandusena üksnes niivõrd, 
kuivõrd need mõjutavad asjaomast lendu 
või sama õhusõiduki varasemat lendu.

Tegutsev lennuettevõtja ei ole kohustatud 
maksma hüvitist vastavalt artiklile 7, kui ta 
suudab tõendada, et tühistamise 
põhjustasid erakorralised asjaolud ja et 
tühistamist ei oleks suudetud vältida isegi 
siis, kui oleks võetud kõik põhjendatud 
meetmed. Sellised erakorralised asjaolud 
võib esitada vabandusena üksnes niivõrd, 
kuivõrd need mõjutavad asjaomast lendu 
või sama õhusõiduki varasemat lendu. Kui 
lennuettevõtja ei esita reisija kaebust 
silmas pidades selliseid tõendeid 
kirjalikult, jääb hüvitisnõue kehtima.

Or. en

Muudatusettepanek 138
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 5 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegutsev lennuettevõtja ei ole kohustatud 
maksma hüvitist vastavalt artiklile 7, kui ta 
suudab tõendada, et tühistamise 
põhjustasid erakorralised asjaolud ja et 
tühistamist ei oleks suudetud vältida isegi 
siis, kui oleks võetud kõik põhjendatud 
meetmed. Sellised erakorralised asjaolud 
võib esitada vabandusena üksnes niivõrd, 
kuivõrd need mõjutavad asjaomast lendu 
või sama õhusõiduki varasemat lendu.

Tegutsev lennuettevõtja ei ole kohustatud 
maksma hüvitist vastavalt artiklile 7, kui ta 
suudab tõendada, et tühistamise 
põhjustasid erakorralised asjaolud ja et 
tühistamist ei oleks suudetud vältida isegi 
siis, kui oleks võetud kõik põhjendatud 
meetmed. Sellised erakorralised asjaolud 
võib esitada vabandusena üksnes niivõrd, 
kuivõrd need mõjutavad asjaomast lendu 
või sama õhusõiduki varasemat lendu. Kui 
tegutsev lennuettevõtja ei esita kahe 
nädala jooksul tõendeid selle kohta, 
milliste konkreetsete, erakorraliste, 
tegutseva lennuettevõtja 
vastutusvaldkonnast väljapoole jäävate 
asjaoludega oli tegemist, ja selle kohta, et 
võeti kõik vajalikud meetmed lennu 
tühistamise või hilinemise ärahoidmiseks, 
saab lennureisija viivitamata käesoleva 
määruse kohaselt ettenähtud hüvitise.

Or. de

Muudatusettepanek 139
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c a (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 5 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Lisatakse järgmine lõige 5 a:
„5 a. Lennuettevõtja maksejõuetusest või 
lennuettevõtja tegevuse peatamisest 
tuleneva lennu tühistamise korral on 
reisijatel õigus saada raha tagasi või 
tagasilend väljumiskohta vastavalt 
artikli 8 lõike 1 punktile a ja õigus 
artiklis 9 täpsustatud hoolitsusele. 
Lennuettevõtjad annavad piisavad tõendid 
tagatiste kohta, millega kaetakse raha 
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tagasimaksmise ja reisijate kodumaale 
tagasitoimetamise kulud.”

Or. de

Selgitus

Maksejõuetusest või muust põhjusest tuleneva tühistamise korral peavad reisijad olema 
tagatistega kaitstud. Siia kuulub ka lennutegevusloa tühistamine.

Muudatusettepanek 140
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

artikli 9 lõike 1 punktis a ja artikli 9 lõikes 
2 osutatud abi, kui lend hilineb vähemalt 
kaks tundi, ning

artikli 9 lõike 1 punktis a ja artikli 9 lõikes 
2 osutatud abi ning

Or. de

Muudatusettepanek 141
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

artikli 9 lõike 1 punktides b ja c osutatud 
abi, kui lend hilineb vähemalt viis tundi ja 
hilinemine hõlmab üht või mitut ööd; ning

artikli 9 lõike 1 punktides b ja c osutatud 
abi, kui lend hilineb vähemalt kolm tundi 
ja hilinemine hõlmab üht või mitut ööd, 
ning

Or. de
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Muudatusettepanek 142
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

artikli 8 lõike 1 punktis a osutatud abi, kui 
lend hilineb vähemalt viis tundi.

artikli 8 lõikes 1 osutatud abi, kui lend 
hilineb vähemalt kolm tundi.

Or. de

Muudatusettepanek 143
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

viis tundi pärast kavandatud saabumisaega 
või hiljem kõikide ühendusesiseste 
lennureiside puhul ja kolmandatesse 
riikidesse suunduvate / kolmandatest 
riikidest saabuvate 3 500 kilomeetri 
pikkuste või lühemate lennureiside puhul;

kolm tundi pärast kavandatud 
saabumisaega või hiljem kõikide 
ühendusesiseste lennureiside puhul ja 
kolmandatesse riikidesse suunduvate / 
kolmandatest riikidest saabuvate 3 500 
kilomeetri pikkuste või lühemate 
lennureiside puhul;

Or. de

Muudatusettepanek 144
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

viis tundi pärast kavandatud saabumisaega 
või hiljem kõikide ühendusesiseste 
lennureiside puhul ja kolmandatesse 
riikidesse suunduvate / kolmandatest 
riikidest saabuvate 3 500 kilomeetri 
pikkuste või lühemate lennureiside puhul;

kolm tundi pärast kavandatud 
saabumisaega või hiljem kõikide 
ühendusesiseste lennureiside puhul ja 
kolmandatesse riikidesse suunduvate / 
kolmandatest riikidest saabuvate 3 500 
kilomeetri pikkuste või lühemate 
lennureiside puhul;

Or. de

Muudatusettepanek 145
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

viis tundi pärast kavandatud saabumisaega 
või hiljem kõikide ühendusesiseste 
lennureiside puhul ja kolmandatesse 
riikidesse suunduvate / kolmandatest 
riikidest saabuvate 3 500 kilomeetri 
pikkuste või lühemate lennureiside puhul;

kolm tundi pärast kavandatud 
saabumisaega või hiljem kõikide 
ühendusesiseste lennureiside puhul ja 
kolmandatesse riikidesse suunduvate / 
kolmandatest riikidest saabuvate 3 500 
kilomeetri pikkuste või lühemate 
lennureiside puhul;

Or. en

Muudatusettepanek 146
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

üheksa tundi pärast kavandatud viis tundi pärast kavandatud saabumisaega 
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saabumisaega või hiljem kolmandatesse 
riikidesse suunduvate / kolmandatest 
riikidest saabuvate 3 500 kuni 6 000 
kilomeetri pikkuste lennureiside puhul;

või hiljem kolmandatesse riikidesse 
suunduvate / kolmandatest riikidest 
saabuvate 3 500 kuni 6 000 kilomeetri 
pikkuste lennureiside puhul;

Or. de

Muudatusettepanek 147
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

üheksa tundi pärast kavandatud 
saabumisaega või hiljem kolmandatesse 
riikidesse suunduvate / kolmandatest 
riikidest saabuvate 3 500 kuni 6 000
kilomeetri pikkuste lennureiside puhul;

viis tundi pärast kavandatud saabumisaega 
või hiljem kolmandatesse riikidesse 
suunduvate / kolmandatest riikidest 
saabuvate üle 3 500 kilomeetri pikkuste 
lennureiside puhul;

Or. de

Muudatusettepanek 148
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

üheksa tundi pärast kavandatud 
saabumisaega või hiljem kolmandatesse 
riikidesse suunduvate / kolmandatest 
riikidest saabuvate 3 500 kuni 6 000 
kilomeetri pikkuste lennureiside puhul;

viis tundi pärast kavandatud saabumisaega 
või hiljem kolmandatesse riikidesse 
suunduvate / kolmandatest riikidest 
saabuvate 3 500 kuni 6 000 kilomeetri 
pikkuste lennureiside puhul;

Or. en
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Muudatusettepanek 149
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kaksteist tundi pärast kavandatud 
saabumisaega või hiljem kolmandatesse 
riikidesse suunduvate / kolmandatest 
riikidest saabuvate 6 000 kilomeetri 
pikkuste või pikemate lennureiside puhul.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 150
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kaksteist tundi pärast kavandatud 
saabumisaega või hiljem kolmandatesse 
riikidesse suunduvate / kolmandatest 
riikidest saabuvate 6 000 kilomeetri 
pikkuste või pikemate lennureiside puhul.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 151
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kaksteist tundi pärast kavandatud 
saabumisaega või hiljem kolmandatesse 
riikidesse suunduvate / kolmandatest 
riikidest saabuvate 6 000 kilomeetri 
pikkuste või pikemate lennureiside puhul.

seitse tundi pärast kavandatud 
saabumisaega või hiljem kolmandatesse 
riikidesse suunduvate / kolmandatest 
riikidest saabuvate 6 000 kilomeetri 
pikkuste või pikemate lennureiside puhul.

Or. de

Muudatusettepanek 152
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tegutsev lennuettevõtja ei ole kohustatud 
maksma hüvitist vastavalt artiklile 7, kui ta 
suudab tõendada, et hilinemise või 
sõiduplaani muutmise põhjustasid 
erakorralised asjaolud ja et hilinemist või 
sõiduplaani muutmist ei oleks suudetud 
vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik 
põhjendatud meetmed. Sellised 
erakorralised asjaolud võib esitada 
vabandusena üksnes niivõrd, kuivõrd need 
mõjutavad asjaomast lendu või sama 
õhusõiduki varasemat lendu.

Tegutsev lennuettevõtja ei ole kohustatud 
maksma hüvitist vastavalt artiklile 7, kui ta 
suudab tõendada, et hilinemise või 
sõiduplaani muutmise põhjustasid 
erakorralised asjaolud ja et hilinemist või 
sõiduplaani muutmist ei oleks suudetud 
vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik 
põhjendatud meetmed. Sellised 
erakorralised asjaolud võib esitada 
vabandusena üksnes niivõrd, kuivõrd need 
mõjutavad asjaomast lendu või sama 
õhusõiduki varasemat lendu. Reisija võib 
nõuda lennuettevõtjalt kogu teavet nende 
eriasjaolude kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 153
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
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Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 4 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui lennuettevõtjast olenematutel 
põhjustel suunatakse lennuk 
maandumisel algselt ettenähtust 
erinevasse lennujaama, näeb ta ette oma 
reisijate esimesel võimalusel 
edasitoimetamise saabumiskohta ning 
osutab neile artikli 8 lõike 1 punkti a 
alusel abi.

Or. fr

Selgitus

Ümbersuunamise käsitamine tühistamisega samaväärsena, nagu Euroopa Komisjoni 
ettepanekus, näib lennuettevõtjate suhtes ebaõiglane. Ometi peavad nad tagama oma reisijate 
esimesel võimalusel edasitoimetamise lõppsihtkohta ja neile võimaldama toitlustamist 
piisavas koguses, arvestades ooteaja pikkust.

Muudatusettepanek 154
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ohutuspiirangutest tulenevalt on 
lennurajaga seotud viivitus pikem kui üks 
tund, võimaldab tegutsev lennuettevõtja 
tasuta kasutada tualetti ja saada joogivett 
ning tagab reisijatesalongi piisava kütmise 
või jahutamise ja vajaduse korral piisava 
arstiabi. Kui lennurajaga seotud viivitus 
kestab kuni viis tundi, pöördub õhusõiduk 
tagasi väravasse või sobivasse pardalt 
mahatuleku kohta, kus reisijatel lubatakse 
pardalt maha minna ja neile osutatakse 
lõikes 1 kindlaks määratud abi, v.a juhul, 
kui õhusõiduk ei saa lennurajalt lahkuda 

Kui ohutuspiirangutest tulenevalt on 
lennurajaga seotud viivitus pikem kui üks 
tund, võimaldab tegutsev lennuettevõtja 
tasuta kasutada tualetti ja saada joogivett 
ning tagab reisijatesalongi piisava kütmise 
või jahutamise ja vajaduse korral piisava 
arstiabi. Kui lennurajaga seotud viivitus 
kestab kuni kolm tundi, pöördub õhusõiduk 
tagasi väravasse või sobivasse pardalt 
mahatuleku kohta, kus reisijatel lubatakse 
pardalt maha minna ja neile osutatakse 
lõikes 1 kindlaks määratud abi, v.a juhul, 
kui õhusõiduk ei saa lennurajalt lahkuda 
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ohutuse või turvalisusega seotud põhjustel. ohutuse või turvalisusega seotud põhjustel.

Or. de

Muudatusettepanek 155
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) 261/2004
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ohutuspiirangutest tulenevalt on 
lennurajaga seotud viivitus pikem kui üks 
tund, võimaldab tegutsev lennuettevõtja 
tasuta kasutada tualetti ja saada joogivett 
ning tagab reisijatesalongi piisava kütmise 
või jahutamise ja vajaduse korral piisava 
arstiabi. Kui lennurajaga seotud viivitus 
kestab kuni viis tundi, pöördub õhusõiduk 
tagasi väravasse või sobivasse pardalt 
mahatuleku kohta, kus reisijatel lubatakse 
pardalt maha minna ja neile osutatakse 
lõikes 1 kindlaks määratud abi, v.a juhul, 
kui õhusõiduk ei saa lennurajalt lahkuda 
ohutuse või turvalisusega seotud põhjustel.

Kui tekib ohutuspiirangutest tulenev
lennurajaga seotud viivitus, võimaldab 
tegutsev lennuettevõtja tasuta kasutada 
tualetti ja saada joogivett ning tagab 
reisijatesalongi piisava kütmise või 
jahutamise ja vajaduse korral piisava 
arstiabi. Kui lennurajaga seotud viivitus 
kestab kuni kaks tundi, pöördub õhusõiduk 
tagasi väravasse või sobivasse pardalt 
mahatuleku kohta, kus reisijatel lubatakse 
pardalt maha minna ja neile osutatakse 
lõikes 1 kindlaks määratud abi, v.a juhul, 
kui õhusõiduk ei saa lennurajalt lahkuda 
ohutuse või turvalisusega seotud põhjustel.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ohutuspiirangutest tulenevalt on 
lennurajaga seotud viivitus pikem kui üks 
tund, võimaldab tegutsev lennuettevõtja 

Kui ohutuspiirangutest tulenevalt on 
lennurajaga seotud viivitus pikem kui üks 
tund, võimaldab tegutsev lennuettevõtja 
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tasuta kasutada tualetti ja saada joogivett 
ning tagab reisijatesalongi piisava kütmise 
või jahutamise ja vajaduse korral piisava 
arstiabi. Kui lennurajaga seotud viivitus 
kestab kuni viis tundi, pöördub õhusõiduk 
tagasi väravasse või sobivasse pardalt 
mahatuleku kohta, kus reisijatel lubatakse 
pardalt maha minna ja neile osutatakse 
lõikes 1 kindlaks määratud abi, v.a juhul, 
kui õhusõiduk ei saa lennurajalt lahkuda 
ohutuse või turvalisusega seotud põhjustel.

tasuta kasutada tualetti ja saada joogivett 
ning tagab reisijatesalongi piisava kütmise 
või jahutamise ja vajaduse korral piisava 
arstiabi. Kui lennurajaga seotud viivitus 
kestab kuni kaks tundi, pöördub õhusõiduk 
tagasi väravasse või sobivasse pardalt 
mahatuleku kohta, kus reisijatel lubatakse 
pardalt maha minna ja neile osutatakse 
lõikes 1 kindlaks määratud abi, v.a juhul, 
kui õhusõiduk ei saa lennurajalt lahkuda 
ohutuse või turvalisusega seotud põhjustel.

Or. de

Muudatusettepanek 157
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ohutuspiirangutest tulenevalt on
lennurajaga seotud viivitus pikem kui üks 
tund, võimaldab tegutsev lennuettevõtja 
tasuta kasutada tualetti ja saada joogivett 
ning tagab reisijatesalongi piisava kütmise 
või jahutamise ja vajaduse korral piisava 
arstiabi. Kui lennurajaga seotud viivitus 
kestab kuni viis tundi, pöördub õhusõiduk 
tagasi väravasse või sobivasse pardalt 
mahatuleku kohta, kus reisijatel lubatakse 
pardalt maha minna ja neile osutatakse 
lõikes 1 kindlaks määratud abi, v.a juhul, 
kui õhusõiduk ei saa lennurajalt lahkuda 
ohutuse või turvalisusega seotud põhjustel.

Kui ohutuspiirangutest tulenevalt esineb
lennurajaga seotud viivitus, võimaldab 
tegutsev lennuettevõtja tasuta kasutada 
tualetti ja saada joogivett ning tagab 
reisijatesalongi piisava kütmise või 
jahutamise ja vajaduse korral piisava 
arstiabi. Kui lennurajaga seotud viivitus 
kestab kuni kaks tundi, pöördub õhusõiduk 
tagasi väravasse või sobivasse pardalt 
mahatuleku kohta, kus reisijatel lubatakse 
pardalt maha minna ja neile osutatakse 
lõikes 1 kindlaks määratud abi, v.a juhul, 
kui õhusõiduk ei saa lennurajalt lahkuda 
ohutuse või turvalisusega seotud põhjustel.

Or. el

Selgitus

Lennurajaga seotud viivitusele ette nähtud viietunnine miinimumpiir, mille möödudes 
lubatakse reisijatel pardalt maha minna, on ülemääraselt pikk ning tuleb asendada kahe 
tunniga. Seejuures peab lennuettevõtja lennurajaga seotud viivituse korral pakkuma 
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reisijatele tasuta põhiteenuseid.

Muudatusettepanek 158
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ohutuspiirangutest tulenevalt on 
lennurajaga seotud viivitus pikem kui üks 
tund, võimaldab tegutsev lennuettevõtja 
tasuta kasutada tualetti ja saada joogivett 
ning tagab reisijatesalongi piisava kütmise 
või jahutamise ja vajaduse korral piisava 
arstiabi. Kui lennurajaga seotud viivitus 
kestab kuni viis tundi, pöördub õhusõiduk 
tagasi väravasse või sobivasse pardalt 
mahatuleku kohta, kus reisijatel lubatakse 
pardalt maha minna ja neile osutatakse 
lõikes 1 kindlaks määratud abi, v.a juhul, 
kui õhusõiduk ei saa lennurajalt lahkuda 
ohutuse või turvalisusega seotud põhjustel.

Kui ohutuspiirangutest tulenevalt on 
lennurajaga seotud viivitus pikem kui üks 
tund, võimaldab tegutsev lennuettevõtja 
tasuta kasutada tualetti ja saada joogivett 
ning tagab reisijatesalongi piisava kütmise 
või jahutamise ja vajaduse korral piisava 
arstiabi. Kui lennurajaga seotud viivitus 
kestab kuni neli tundi, pöördub õhusõiduk 
tagasi väravasse või sobivasse pardalt 
mahatuleku kohta, kus reisijatel lubatakse 
pardalt maha minna ja neile osutatakse 
lõikes 1 kindlaks määratud abi, v.a juhul, 
kui õhusõiduk ei saa lennurajalt lahkuda 
ohutuse, turvalisusega või õigusaktidega
seotud põhjustel.

Or. fr

Selgitus

Oodata viis tundi seisvas lennukis stardijärjekorras näib äärmiselt pikk aeg reisijate jaoks ja 
seda tuleb muuta lühemaks. Mis aga puutub põhjustesse, mille pärast võib lennukil takistada 
oma kohalt stardijärjekorras lahkuda, siis seaduslikel põhjustel, mis on seotud eelkõige 
sisserändepoliitikaga, võib reisijatel takistada lennukist lahkuda, ning neid põhjuseid tuleb 
arvesse võtta.

Muudatusettepanek 159
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
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Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Juhul kui lennurajaga seotud viivitus 
kestab üle ühe tunni, tuleb pakkuda süüa 
või suupisteid, nagu on määratletud 
artikli 9 lõike 1 punktis a.

Or. el

Muudatusettepanek 160
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 – alapunkt c a
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lisatakse uus lõige 5 a:
„5 a. Lennu tühistamise korral 
lennuettevõtja maksejõuetuse või 
tegevusloa tühistamise tõttu on reisijatel 
õigus hüvitisele tagasireisiks nende reisi 
esimesse väljumiskohta vastavalt artikli 8 
lõike 1 punktile a, ning hoolitsusele, nagu 
on ette nähtud artiklis 9. Lennuettevõtjad 
tõendavad, et neil on olemas piisav tagatis 
hüvitise maksmiseks ja reisijate 
kodumaale tagasitoimetamise kulude 
kandmiseks.”.

Or. fr

Selgitus

Reisijatele, kes satuvad reisima lennuettevõtjaga, kes on tegevust lõpetamas, tuleb ette näha 
õigus kulude hüvitamisele kas kasutamata lennukipileti eest raha tagasisaamiseks või ilma 
transpordita välismaale jäetud reisijate kodumaale tagasitoimetamiseks. Kaitse, mida 
kasutatakse selles olukorras, peaks olema sama tüüpi, mis on juba ette nähtud klientidele, kes 
on broneerinud kindlasummalise reisipaketi (direktiiv 90/314/EMÜ). Lennuettevõtjatele 
jäetakse paindlik võimalus selle jaoks vahendite valimiseks (fond, kindlustus jne).
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Muudatusettepanek 161
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6a – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui reisija jääb järgmisest 
ümberistumisega lennust maha eelmise 
lennu hilinemise või sõiduplaanimuudatuse 
tõttu, pakub järgmist lendu käitav
ühenduse lennuettevõtja reisijale:

Kui reisija jääb järgmisest 
ümberistumisega lennust maha eelmise 
lennu hilinemise või sõiduplaanimuudatuse 
tõttu, pakub hilinemise eest vastutav
ühenduse lennuettevõtja reisijale:

Or. en

Muudatusettepanek 162
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6a – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui reisija jääb järgmisest 
ümberistumisega lennust maha eelmise 
lennu hilinemise või sõiduplaanimuudatuse 
tõttu, pakub järgmist lendu käitav
ühenduse lennuettevõtja reisijale:

Kui reisija jääb järgmisest 
ümberistumisega lennust maha eelmise 
lennu hilinemise või sõiduplaanimuudatuse 
tõttu, pakub hilinemise eest vastutav
ühenduse lennuettevõtja reisijale:

Or. en

Muudatusettepanek 163
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
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Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6a – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui reisija jääb järgmisest 
ümberistumisega lennust maha eelmise 
lennu hilinemise või sõiduplaanimuudatuse 
tõttu, pakub järgmist lendu käitav
ühenduse lennuettevõtja reisijale:

Kui reisija jääb järgmisest 
ümberistumisega lennust maha eelmise 
lennu hilinemise või sõiduplaanimuudatuse 
tõttu, pakub hilinemise eest vastutav
ühenduse lennuettevõtja reisijale:

Or. pl

Muudatusettepanek 164
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6b – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui reisija jääb järgmisest 
ümberistumisega lennust maha eelmise 
lennu hilinemise või sõiduplaanimuudatuse 
tõttu, pakub järgmist lendu käitav
ühenduse lennuettevõtja reisijale:

Kui reisija jääb järgmisest 
ümberistumisega lennust maha eelmise 
lennu hilinemise või sõiduplaanimuudatuse 
tõttu, pakub hilinemise eest vastutav
ühenduse lennuettevõtja reisijale:

Or. fr

Selgitus

Näib õiglane, et hilinemise tagajärgede eest vastutab see lennuettevõtja, kes on selle 
hilinemise põhjustanud, mitte järgmist lendu käitav lennuettevõtja.

Muudatusettepanek 165
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6a – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui reisija jääb järgmisest 
ümberistumisega lennust maha eelmise 
lennu hilinemise või sõiduplaanimuudatuse 
tõttu, pakub järgmist lendu käitav 
ühenduse lennuettevõtja reisijale:

Kui reisija jääb järgmisest 
ümberistumisega lennust maha eelmise 
lennu hilinemise või sõiduplaanimuudatuse 
tõttu, pakub hilinemise eest vastutav 
ühenduse lennuettevõtja reisijale:

Or. de

Selgitus

Artikli 6a lõikest 2 tulenev ettepanek. Hüvitise arvutamise aluseks tuleks võtta asjaomase 
lennu hilinemine ja mitte hilinemise kogupikkus saabumiskohas. Lisaks on lennureisijad 
ümberistumisega lendude puhul kaitstud üheainsa broneeringu raames lepingu enda ning 
Montreali konventsiooni alusel.

Muudatusettepanek 166
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6a – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

artikli 9 lõike 1 punktis a ja artikli 9 lõikes 
2 kindlaks määratud abi, kui järgmise 
lennu ooteaeg pikeneb vähemalt kahe 
tunni võrra; ning

artikli 9 lõike 1 punktis a ja artikli 9 lõikes 
2 kindlaks määratud abi, ning

Or. de

Muudatusettepanek 167
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6a – lõige 1 – punkt iii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

artikli 9 lõike 1 punktides b ja c kindlaks 
määratud abi, kui uue pakutava lennu või 
artikli 8 alusel pakutava muu 
transpordiliigi kavandatud väljumisaeg on 
vähemalt viis tundi pärast selle lennu 
kavandatud väljumisaega, millest reisija 
maha jäi, ja kui hilinemine hõlmab üht või 
mitut ööd.

artikli 9 lõike 1 punktides b ja c kindlaks 
määratud abi, kui uue pakutava lennu või 
artikli 8 alusel pakutava muu 
transpordiliigi kavandatud väljumisaeg on 
vähemalt kolm tundi pärast selle lennu 
kavandatud väljumisaega, millest reisija 
maha jäi, ja kui hilinemine hõlmab üht või 
mitut ööd.

Or. de

Muudatusettepanek 168
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui reisija jääb järgmisest 
ümberistumisega lennust maha eelmise 
lennu hilinemise tõttu, on tal õigus saada 
kõnealust eelmist lendu käitavalt 
ühenduse lennuettevõtjalt hüvitist 
kooskõlas artikli 6 lõikega 2. Sel juhul 
lähtutakse hilinemisaja arvutamisel 
lõppsihtkohta saabumise kavandatud 
ajast.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 169
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6a – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui reisija jääb järgmisest 
ümberistumisega lennust maha eelmise 
lennu hilinemise tõttu, on tal õigus saada 
kõnealust eelmist lendu käitavalt 
ühenduse lennuettevõtjalt hüvitist 
kooskõlas artikli 6 lõikega 2. Sel juhul 
lähtutakse hilinemisaja arvutamisel 
lõppsihtkohta saabumise kavandatud 
ajast.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Hüvitise arvutamise aluseks tuleks võtta asjaomase lennu hilinemine ja mitte hilinemise 
kogupikkus saabumiskohas. Lisaks on lennureisijad ümberistumisega lendude puhul kaitstud
üheainsa broneeringu raames lepingu enda ning Montreali konventsiooni alusel.

Muudatusettepanek 170
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui reisija jääb järgmisest 
ümberistumisega lennust maha eelmise 
lennu hilinemise tõttu, on tal õigus saada 
kõnealust eelmist lendu käitavalt ühenduse 
lennuettevõtjalt hüvitist kooskõlas artikli 6 
lõikega 2. Sel juhul lähtutakse hilinemisaja 
arvutamisel lõppsihtkohta saabumise 
kavandatud ajast.

Kui reisija jääb järgmisest 
ümberistumisega lennust maha eelmise 
lennu hilinemise tõttu, on tal õigus saada 
kõnealust eelmist lendu käitavalt ühenduse 
lennuettevõtjalt hüvitist kooskõlas artikli 6 
lõikega 2. Sel juhul lähtutakse hüvitise 
arvutamisel hilinemisest võrreldes selle 
varasema lennu kavandatud 
saabumisajaga.

Or. pl
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Muudatusettepanek 171
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui reisija jääb järgmisest 
ümberistumisega lennust maha eelmise 
lennu hilinemise tõttu, on tal õigus saada 
kõnealust eelmist lendu käitavalt ühenduse 
lennuettevõtjalt hüvitist kooskõlas artikli 6 
lõikega 2. Sel juhul lähtutakse hilinemisaja 
arvutamisel lõppsihtkohta saabumise 
kavandatud ajast.

Kui reisija jääb järgmisest 
ümberistumisega lennust maha eelmise 
lennu hilinemise tõttu, ka erakorraliste 
asjaolude tõttu, on tal õigus saada 
kõnealust eelmist lendu käitavalt ühenduse 
lennuettevõtjalt hüvitist kooskõlas artikli 6 
lõikega 2. Sel juhul lähtutakse hilinemisaja 
arvutamisel lõppsihtkohta saabumise 
kavandatud ajast.

Or. fr

Muudatusettepanek 172
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 261–2004
Artikkel 6a – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et osapooltel, 
kes soovivad vaidlust lahendada 21. mai 
2013. aasta Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivis 2013/11/EL 
(tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise 
kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) 
nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ)1

sätestatud viisil, mille puhul vaidlusi 
lahendatakse riiklikes täitevasutustes või 
kohtuvälise lahendamise asutustes, mille 
otsused ei ole siduvad, säilib edaspidi 
võimalus alustada sama vaidluse osas 
kohtumenetlust, ning tagavad, et nad ei 
kaota seda õigust aegumise tõttu. See ei 
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piira nende rahvusvaheliste lepingute, 
mille osalised on liikmesriigid, sätteid 
piirangute või aegumise kohta.
__________________
1 ELT L 165, 18.6.2013, lk 63.

Or. en

Muudatusettepanek 173
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 2 kohaldamine ei piira asjaosaliste 
lennuettevõtjate vahelise hüvitamiskorra 
kohaldamist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 174
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 2 kohaldamine ei piira asjaosaliste 
lennuettevõtjate vahelise hüvitamiskorra 
kohaldamist.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 6a lõikest 2 tulenev ettepanek. Hüvitise arvutamise aluseks tuleks võtta asjaomase 
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lennu hilinemine ja mitte hilinemise kogupikkus saabumiskohas. Lisaks on lennureisijad 
ümberistumisega lendude puhul kaitstud üheainsa broneeringu raames lepingu enda ning 
Montreali konventsiooni alusel.

Muudatusettepanek 175
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ka kolmandate 
riikide nende lennuettevõtjate suhtes, kes 
käitavad ELi lennujaama suunduvat või 
sealt saabuvat ümberistumisega lendu.

Lõiget 1 kohaldatakse ka kolmandate 
riikide nende lennuettevõtjate suhtes, kes 
käitavad ELi lennujaama suunduvat või 
sealt saabuvat ümberistumisega lendu.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ka kolmandate 
riikide nende lennuettevõtjate suhtes, kes 
käitavad ELi lennujaama suunduvat või 
sealt saabuvat ümberistumisega lendu.

Lõiget 1 kohaldatakse ka kolmandate 
riikide nende lennuettevõtjate suhtes, kes 
käitavad ELi lennujaama suunduvat või 
sealt saabuvat ümberistumisega lendu.

Or. de

Selgitus

Artikli 6a lõikest 2 tulenev ettepanek. Hüvitise arvutamise aluseks tuleks võtta asjaomase 
lennu hilinemine ja mitte hilinemise kogupikkus saabumiskohas. Lisaks on lennureisijad 
ümberistumisega lendude puhul kaitstud üheainsa broneeringu raames lepingu enda ning 
Montreali konventsiooni alusel.
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Muudatusettepanek 177
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt -a (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) lõike 1 sissejuhatav lause asendatakse 
järgmisega:
„Kui osutatakse käesolevale artiklile, 
saavad reisijad hilinenud lennu kohta 
hüvitist kogu piletihinna ulatuses, kuid 
maksimaalselt järgmises suuruses:”

Or. de

Selgitus

Odavlennufirmade puhul on summad ebaproportsionaalsed. 49 eurot maksnud pileti eest 250 
eurot hüvitist maksta oleks majanduslikult kahjulik. Seetõttu tuleks nõude piiriks seada 
piletihind, ülemmäärana peaksid aga kehtima määruses nimetatud summad. Hilinenud 
kohale- ja tagasilennu puhul on aga siiski sõnaselgelt võimalik saada kõnealuse summa eest 
hüvitist kahekordses ulatuses.

Muudatusettepanek 178
Andreas Schwab

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

lõikes 1 asendatakse mõiste „lend” 
mõistega „lennureis”;

välja jäetud

Or. de



AM\1005678ET.doc 49/80 PE521.501v01-00

ET

Selgitus

Artikli 6a lõikest 2 tulenev ettepanek. Hüvitise arvutamise aluseks tuleks võtta asjaomase 
lennu hilinemine ja mitte hilinemise kogupikkus saabumiskohas. Lisaks on lennureisijad 
ümberistumisega lendude puhul kaitstud üheainsa broneeringu raames lepingu enda ning 
Montreali konventsiooni alusel. Seetõttu tuleks ka praegu kehtiv mõiste „lend” alles jätta ja 
mitte asendada mõistega „lennureis”.

Muudatusettepanek 179
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 1 osutatud hüvitis makstakse 
sularahas, elektroonilise pangaülekandega 
või pangakorralduse või pangatšekkidena.

Lõikes 1 osutatud hüvitis makstakse 
sularahas hiljemalt seitsme päeva jooksul, 
elektroonilise pangaülekandega või 
pangakorralduse või pangatšekkidena või 
reisija allkirjastatud nõusolekul 
reisivautšeritena ja/või muude teenuste 
kupongidena.

Or. el

Muudatusettepanek 180
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lennuettevõtja võib jõuda reisijaga 
vabatahtlikule kokkuleppele, mis asendab 
lõikes 1 sätestatud hüvitamissätted, 
tingimusel et kõnealune kokkulepe 
vormistatakse reisija allkirjastatud 
dokumendina, mis tuletab reisijale meelde 

välja jäetud
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tema õigusi saada hüvitist käesoleva 
määruse alusel.

Or. de

Muudatusettepanek 181
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lennuettevõtja võib jõuda reisijaga 
vabatahtlikule kokkuleppele, mis asendab 
lõikes 1 sätestatud hüvitamissätted, 
tingimusel et kõnealune kokkulepe 
vormistatakse reisija allkirjastatud 
dokumendina, mis tuletab reisijale meelde 
tema õigusi saada hüvitist käesoleva 
määruse alusel.”

Lennuettevõtja võib jõuda reisijaga 
vabatahtlikule kokkuleppele, mis asendab 
lõikes 1 sätestatud hüvitamissätted 
reisivautšerite ja/või teiste teenustega, 
tingimusel et kõnealune kokkulepe 
vormistatakse reisija allkirjastatud 
dokumendina, mis tuletab reisijale meelde 
tema õigusi saada hüvitist käesoleva 
määruse alusel. Tõendamiskohustus 
seoses eespool nimetatud kokkuleppega 
lasub tegutseval lennuettevõtjal.”

Or. en

Muudatusettepanek 182
Emma McClarkin, Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

reisija taotluse korral kogu lennuhinna
tagasimaksmine seitsme päeva jooksul 
artikli 7 lõikes 3 osutatud viisil ärajäänud 
reisiosa või -osade eest ning toimunud 
reisiosa või -osade eest, kui lennust ei ole 

reisija taotluse korral kogu piletihinna
tagasimaksmine seitsme tööpäeva jooksul 
artikli 7 lõikes 3 osutatud viisil ärajäänud 
reisiosa või -osade eest ning toimunud 
reisiosa või -osade eest, kui lennust ei ole 
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reisija esialgse reisikava jaoks kasu, ning 
vajaduse korral koos

reisija esialgse reisikava jaoks kasu, ning 
vajaduse korral koos

Or. en

Selgitus

Täpsustab, et tegemist on töö-, mitte kalendripäevadega. Lisaks peaks tagasimaksmine olema 
seotud piletihinnaga, nagu on määratletud artikli 2 punktis s, ja mitte lennuhinnaga.

Muudatusettepanek 183
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tegutsev lennuettevõtja suudab 
tõendada, et lend tühistati või hilines või et 
sõiduplaani muudeti erakorraliste asjaolude 
tõttu ning et tühistamist, hilinemist või 
sõiduplaanimuudatust ei oleks suudetud 
vältida isegi mõistlike meetmete võtmise 
korral, võib ta piirata lõike 1 punkti b 
kohaselt pakutava majutuse 
kogumaksumust 100 eurole ühe öö ja 
reisija kohta ja majutuse maksimumpikkust 
kolmele ööle. Kui tegutsev lennuettevõtja 
otsustab kohaldada seda piirangut, annab ta 
lisaks artiklis 14 sätestatud pidevale 
teavitamiskohustusele reisijatele siiski 
teavet olemasolevate majutusvõimaluste 
kohta pärast kõnealust kolme ööd.

Kui tegutsev lennuettevõtja suudab 
tõendada, et lend tühistati või hilines või et 
sõiduplaani muudeti erakorraliste asjaolude 
tõttu ning et tühistamist, hilinemist või 
sõiduplaanimuudatust ei oleks suudetud 
vältida isegi mõistlike meetmete võtmise 
korral, võib ta piirata lõike 1 punkti b 
kohaselt pakutava majutuse 
kogumaksumust 150 eurole ühe öö ja 
reisija kohta ja majutuse maksimumpikkust 
seitsmele ööle. Kui tegutsev lennuettevõtja 
otsustab kohaldada seda piirangut, annab ta 
lisaks artiklis 14 sätestatud pidevale 
teavitamiskohustusele reisijatele siiski 
teavet olemasolevate majutusvõimaluste 
kohta pärast kõnealust kuut ööd.

Or. en

Muudatusettepanek 184
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b
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Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tegutsev lennuettevõtja suudab 
tõendada, et lend tühistati või hilines või et 
sõiduplaani muudeti erakorraliste asjaolude 
tõttu ning et tühistamist, hilinemist või 
sõiduplaanimuudatust ei oleks suudetud 
vältida isegi mõistlike meetmete võtmise 
korral, võib ta piirata lõike 1 punkti b 
kohaselt pakutava majutuse 
kogumaksumust 100 eurole ühe öö ja 
reisija kohta ja majutuse 
maksimumpikkust kolmele ööle. Kui
tegutsev lennuettevõtja otsustab kohaldada 
seda piirangut, annab ta lisaks artiklis 14 
sätestatud pidevale teavitamiskohustusele 
reisijatele siiski teavet olemasolevate 
majutusvõimaluste kohta pärast kõnealust 
kolme ööd.

Kui tegutsev lennuettevõtja suudab 
tõendada, et lend tühistati või hilines või et 
sõiduplaani muudeti erakorraliste asjaolude 
tõttu ning et tühistamist, hilinemist või 
sõiduplaanimuudatust ei oleks suudetud 
vältida isegi mõistlike meetmete võtmise 
korral, võib ta piirata lõike 1 punkti b 
kohaselt pakutavat majutuse 
maksimumpikkust kolmele ööle. Tegutsev 
lennuettevõtja annab lisaks artiklis 14 
sätestatud pidevale teavitamiskohustusele 
reisijatele teavet olemasolevate 
majutusvõimaluste kohta pärast kõnealust 
kolme ööd.

Or. en

Selgitus

Selle asemel et piirata majutuse kogumaksumust, peaks majutust pakkudes arvesse võtma 
selliseid tegureid nagu liikmesriikidevahelised hinnaerisused ja lennujaama läheduses 
saadaolevad toad.

Muudatusettepanek 185
Franz Obermayr

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tegutsev lennuettevõtja suudab 
tõendada, et lend tühistati või hilines või et 
sõiduplaani muudeti erakorraliste asjaolude 
tõttu ning et tühistamist, hilinemist või 
sõiduplaanimuudatust ei oleks suudetud 

Kui tegutsev lennuettevõtja suudab 
tõendada, et lend tühistati või hilines või et 
sõiduplaani muudeti erakorraliste asjaolude 
tõttu ning et tühistamist, hilinemist või 
sõiduplaanimuudatust ei oleks suudetud 
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vältida isegi mõistlike meetmete võtmise 
korral, võib ta piirata lõike 1 punkti b 
kohaselt pakutava majutuse 
kogumaksumust 100 eurole ühe öö ja 
reisija kohta ja majutuse maksimumpikkust 
kolmele ööle. Kui tegutsev lennuettevõtja 
otsustab kohaldada seda piirangut, annab ta 
lisaks artiklis 14 sätestatud pidevale 
teavitamiskohustusele reisijatele siiski 
teavet olemasolevate majutusvõimaluste 
kohta pärast kõnealust kolme ööd.

vältida isegi mõistlike meetmete võtmise 
korral, võib ta piirata lõike 1 punkti b 
kohaselt pakutava majutuse 
kogumaksumust 100 eurole ühe öö ja 
reisija kohta ja majutuse maksimumpikkust 
kaheksale ööle. Kui tegutsev 
lennuettevõtja otsustab kohaldada seda 
piirangut, annab ta lisaks artiklis 14 
sätestatud pidevale teavitamiskohustusele 
reisijatele siiski teavet olemasolevate 
majutusvõimaluste kohta pärast kõnealust 
kaheksat ööd.

Or. de

Muudatusettepanek 186
Josef Weidenholzer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tegutsev lennuettevõtja suudab 
tõendada, et lend tühistati või hilines või et 
sõiduplaani muudeti erakorraliste asjaolude 
tõttu ning et tühistamist, hilinemist või 
sõiduplaanimuudatust ei oleks suudetud 
vältida isegi mõistlike meetmete võtmise 
korral, võib ta piirata lõike 1 punkti b 
kohaselt pakutava majutuse 
kogumaksumust 100 eurole ühe öö ja 
reisija kohta ja majutuse maksimumpikkust 
kolmele ööle. Kui tegutsev lennuettevõtja 
otsustab kohaldada seda piirangut, annab ta 
lisaks artiklis 14 sätestatud pidevale 
teavitamiskohustusele reisijatele siiski 
teavet olemasolevate majutusvõimaluste 
kohta pärast kõnealust kolme ööd.

Kui tegutsev lennuettevõtja suudab 
tõendada, et lend tühistati või hilines või et 
sõiduplaani muudeti erakorraliste asjaolude 
tõttu ning et tühistamist, hilinemist või 
sõiduplaanimuudatust ei oleks suudetud 
vältida isegi mõistlike meetmete võtmise 
korral, võib ta piirata lõike 1 punkti b 
kohaselt pakutava majutuse 
kogumaksumust 250 eurole ühe öö ja 
reisija kohta ja majutuse maksimumpikkust 
kolmele ööle. Kui tegutsev lennuettevõtja 
otsustab kohaldada seda piirangut, annab ta 
lisaks artiklis 14 sätestatud pidevale 
teavitamiskohustusele reisijatele siiski 
teavet olemasolevate majutusvõimaluste 
kohta pärast kõnealust kolme ööd.

Or. de
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Muudatusettepanek 187
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tegutsev lennuettevõtja suudab 
tõendada, et lend tühistati või hilines või et 
sõiduplaani muudeti erakorraliste asjaolude 
tõttu ning et tühistamist, hilinemist või 
sõiduplaanimuudatust ei oleks suudetud 
vältida isegi mõistlike meetmete võtmise 
korral, võib ta piirata lõike 1 punkti b 
kohaselt pakutava majutuse 
kogumaksumust 100 eurole ühe öö ja 
reisija kohta ja majutuse 
maksimumpikkust kolmele ööle. Kui 
tegutsev lennuettevõtja otsustab 
kohaldada seda piirangut, annab ta lisaks 
artiklis 14 sätestatud pidevale 
teavitamiskohustusele reisijatele siiski 
teavet olemasolevate majutusvõimaluste 
kohta pärast kõnealust kolme ööd.

Kui tegutsev lennuettevõtja suudab 
tõendada, et lend tühistati või hilines või et 
sõiduplaani muudeti erakorraliste asjaolude 
tõttu ning et tühistamist, hilinemist või 
sõiduplaanimuudatust ei oleks suudetud 
vältida isegi mõistlike meetmete võtmise 
korral, võib ta piirata lõike 1 punkti b 
kohaselt pakutava majutuse 
kogumaksumust 200 eurole ühe öö ja 
reisija kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 188
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustust pakkuda majutust lõike 1 
punkti b alusel ei kohaldata, kui 
asjaomane lend on kuni 250 km pikk ja 
kui kava kohaselt käitab seda õhusõiduk, 
kus on maksimaalselt 80 reisijakohta, v.a 
ümberistumisega lennu korral. Kui 

välja jäetud



AM\1005678ET.doc 55/80 PE521.501v01-00

ET

tegutsev lennuettevõtja otsustab 
kohaldada kõnealust vabastust, jagab ta 
reisijatele ikkagi teavet olemasolevate 
majutusvõimaluste kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 189
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 9 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustust pakkuda majutust lõike 1 
punkti b alusel ei kohaldata, kui 
asjaomane lend on kuni 250 km pikk ja 
kui kava kohaselt käitab seda õhusõiduk, 
kus on maksimaalselt 80 reisijakohta, v.a 
ümberistumisega lennu korral. Kui 
tegutsev lennuettevõtja otsustab 
kohaldada kõnealust vabastust, jagab ta 
reisijatele ikkagi teavet olemasolevate 
majutusvõimaluste kohta.

välja jäetud

Or. el

Selgitus

Ei ole mõistetav, miks on reisijatele majutuse pakkumisel otsustava tähtsusega vahemaa. 
Samuti ei tohiks kehtida lennuki istekohtade arvuga seotud piiranguid, sest paljudes 
regionaalsetes ja saarte lennujaamades tegutsevad väikeste õhusõidukitega lennuettevõtjad.

Muudatusettepanek 190
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 9 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kui reisija, kes on oma lennureisi 
lähtelennujaamas, otsustab artikli 8 lõike 1 
punkti a kohase hüvitise kasuks või valib 
artikli 8 lõike 1 punkti c kohase võimaluse 
muuta teekonda hilisemal kuupäeval, ei ole 
tal enam muid õigusi artikli 9 lõike 1 
kohasele hoolitsusele seoses asjakohase 
lennuga.

Kui reisija, kes on oma lennureisi 
lähtelennujaamas, otsustab artikli 8 lõike 1 
punkti a kohase hüvitise kasuks või valib 
artikli 8 lõike 1 punkti c kohase võimaluse 
muuta teekonda hilisemal kuupäeval, ei ole 
tal enam muid õigusi artikli 9 lõike 1
punkti a ja artikli 9 lõike 1 punkti b 
kohasele hoolitsusele seoses asjakohase 
lennuga.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 14 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne esimest lõiget lisatakse järgmine:
„-1. Lennuettevõtjad tagavad, et kõigis 
lennujaamades, kus nad tegutsevad, on 
kohal kontaktisikud või asjaomase 
lennuettevõtja tellitud kolmas isik, kes 
annab reisijatele vajalikku teavet nende 
õiguste, sh kaebuste esitamise korra 
kohta, ning abistab ja võtab viivitamata 
meetmeid reisi katkestamise või kadunud 
või hilinenud pagasi korral.”

Or. de

Muudatusettepanek 192
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13
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Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui lend või selle väljumine hilineb, 
teavitab tegutsev lennuettevõtja reisijaid 
tekkinud olukorrast võimalikult kiiresti ja 
mitte mingil juhul hiljem kui 30 minutit 
pärast kavandatud väljumisaega ning 
teatab prognoositava väljumisaja kohe, kui 
tal on selle kohta teavet, tingimusel et 
lennuettevõtja on saanud reisijate 
kontaktandmed kooskõlas lõigetega 6 ja 7, 
kui pilet soetati vahendaja kaudu.

Kui lend või selle väljumine hilineb, 
teavitab tegutsev lennuettevõtja reisijaid 
tekkinud olukorrast võimalikult kiiresti ja 
mitte mingil juhul hiljem kui kavandatud 
väljumisajal ning teatab prognoositava 
väljumisaja kohe, kui tal on selle kohta 
teavet, tingimusel et lennuettevõtja on 
saanud reisijate kontaktandmed kooskõlas 
lõigetega 6 ja 7, kui pilet soetati vahendaja 
kaudu.

Or. fr

Selgitus

Reisijate teavitamise osas on ideaalne, et teave jõuaks reisijateni kohe, kui see on 
kättesaadav, võimaluse korral enne ettenähtud väljumisaega. Kuivõrd siinkohal on tegemist 
maksimaalse tähtajaga, mille jooksul seda teavet tuleb anda, näib mõistlik oodata 
lennuettevõtjalt, et ta teavitaks reisijaid olukorrast hiljemalt samal kellaajal, mil lend oleks 
pidanud väljuma.

Muudatusettepanek 193
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui reisija ei soeta piletit otse 
lennuettevõtjalt, vaid ELis tegutseva 
vahendaja kaudu, annab kõnealune 
vahendaja lennuettevõtjale reisija 
kontaktandmed, tingimusel et reisija on 
andnud selleks selgesõnalise kirjaliku loa. 
Sellise loa andmine on igal juhul 
vabatahtlik. Lennuettevõtja võib kasutada 
kõnealuseid kontaktandmeid üksnes 
käesolevast artiklist tuleneva 

Kui reisija ei soeta piletit otse 
lennuettevõtjalt, vaid ELis tegutseva 
vahendaja kaudu, annab kõnealune 
vahendaja lennuettevõtjale reisija 
kontaktandmed, tingimusel et reisija on 
andnud selleks selgesõnalise kirjaliku loa. 
Sellise loa andmine on igal juhul 
vabatahtlik. Lennuettevõtja võib kasutada 
kõnealuseid kontaktandmeid üksnes 
käesolevast määrusest tuleneva 
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teavitamiskohustuse täitmiseks ja mitte 
turundusotstarbel ning ta kustutab need 
andmed 72 tunni jooksul pärast veolepingu 
lõppemist. Kõnealuste andmete töötlemise, 
neile juurdepääsu ja nende salvestamise 
suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta24.

teavitamiskohustuse täitmiseks ja mitte 
turundusotstarbel ning ta kustutab need 
andmed 72 tunni jooksul pärast veolepingu 
lõppemist. Kõnealuste andmete töötlemise, 
neile juurdepääsu ja nende salvestamise 
suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta24.

__________________ __________________
24 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. 24 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Emma McClarkin, Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 16a – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui reisija soovib esitada lennuettevõtja 
kohta kaebuse seoses käesolevast 
määrusest tulenevate õigustega, teeb ta 
seda kolme kuu jooksul alates lennu 
toimumise või kavandatud toimumise 
kuupäevast. Lennuettevõtja kinnitab 
reisijale seitsme päeva jooksul alates 
kaebuse laekumisest, et on tema kaebuse 
kätte saanud. Kahe kuu jooksul alates 
kaebuse saamisest annab lennuettevõtja 
reisijale täieliku vastuse.

Kui reisija soovib esitada lennuettevõtja 
kohta kaebuse seoses käesolevast 
määrusest tulenevate õigustega, teeb ta 
seda kolme kuu jooksul alates lennu 
toimumise või kavandatud toimumise 
kuupäevast. Lennuettevõtja kinnitab 
reisijale seitsme tööpäeva jooksul alates 
kaebuse laekumisest, et on tema kaebuse 
kätte saanud. Kahe kuu jooksul alates 
kaebuse saamisest annab lennuettevõtja 
reisijale täieliku vastuse.

Or. en

Selgitus

Täpsustab, et tegemist on töö-, mitte kalendripäevadega.
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Muudatusettepanek 195
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 16a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui reisija soovib esitada lennuettevõtja 
kohta kaebuse seoses käesolevast 
määrusest tulenevate õigustega, teeb ta 
seda kolme kuu jooksul alates lennu 
toimumise või kavandatud toimumise 
kuupäevast. Lennuettevõtja kinnitab
reisijale seitsme päeva jooksul alates 
kaebuse laekumisest, et on tema kaebuse 
kätte saanud. Kahe kuu jooksul alates 
kaebuse saamisest annab lennuettevõtja 
reisijale täieliku vastuse.

Kui reisija soovib esitada lennuettevõtja 
kohta nõude või kaebuse seoses käesolevas 
määruses sätestatud õigustega, teeb ta 
seda kolme kuu jooksul alates lennu 
broneeritud stardiaja päevast kirjalikult 
või elektroonilises vormis. Lennuettevõtja 
peab reisijale seitsme päeva jooksul alates 
nõude või kaebuse laekumisest kinnitama, 
et on tema nõude või kaebuse kätte saanud. 
Kahe kuu jooksul alates kaebuse saamisest 
on lennuettevõtja kohustatud edastama 
reisijale täieliku vastuse.

Or. de

Muudatusettepanek 196
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 16a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui reisija soovib esitada lennuettevõtja 
kohta kaebuse seoses käesolevast 
määrusest tulenevate õigustega, teeb ta 
seda kolme kuu jooksul alates lennu 
toimumise või kavandatud toimumise 
kuupäevast. Lennuettevõtja kinnitab 
reisijale seitsme päeva jooksul alates 
kaebuse laekumisest, et on tema kaebuse 
kätte saanud. Kahe kuu jooksul alates 
kaebuse saamisest annab lennuettevõtja 
reisijale täieliku vastuse.

Kui reisija soovib esitada lennuettevõtja 
kohta kaebuse seoses käesolevast 
määrusest tulenevate õigustega, teeb ta 
seda kuue kuu jooksul alates lennu 
toimumise või kavandatud toimumise 
kuupäevast. Artikli 1 lõikes 1 nimetatud 
juhtumi esinemisel teavitavad 
lennuettevõtjad lennureisijaid kohe 
kirjalikult aadressist, kuhu kaebus saata, 
ning kuuekuulisest kaebuse esitamise 
tähtajast. Lennuettevõtja kinnitab reisijale 
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seitsme päeva jooksul alates kaebuse 
laekumisest, et on tema kaebuse kätte 
saanud. Kahe kuu jooksul alates kaebuse 
saamisest annab lennuettevõtja reisijale 
täieliku vastuse.

Or. de

Muudatusettepanek 197
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 16a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui reisija soovib esitada lennuettevõtja 
kohta kaebuse seoses käesolevast 
määrusest tulenevate õigustega, teeb ta 
seda kolme kuu jooksul alates lennu 
toimumise või kavandatud toimumise 
kuupäevast. Lennuettevõtja kinnitab 
reisijale seitsme päeva jooksul alates 
kaebuse laekumisest, et on tema kaebuse 
kätte saanud. Kahe kuu jooksul alates 
kaebuse saamisest annab lennuettevõtja 
reisijale täieliku vastuse.

Kui reisija soovib esitada lennuettevõtja 
kohta kaebuse seoses käesolevast 
määrusest tulenevate õigustega, teeb ta 
seda kuue kuu jooksul alates lennu 
toimumise või kavandatud toimumise 
kuupäevast. Lennuettevõtja kinnitab 
reisijale seitsme päeva jooksul alates 
kaebuse laekumisest, et on tema kaebuse 
kätte saanud. Kahe kuu jooksul alates 
kaebuse saamisest annab lennuettevõtja 
reisijale täieliku vastuse.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 16a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Määratud asutus kinnitab seitsme päeva 
jooksul pärast kaebuse saamist selle 

Määratud asutus on kohustatud seitsme 
päeva jooksul pärast kaebuse saamist 
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kättesaamist ja saadab kaebuse koopia 
asjakohasele riiklikule täitevasutusele. 
Lõplik vastus kaebusele antakse hiljemalt 
kolme kuu jooksul pärast kaebuse saamist. 
Lõpliku vastuse koopia saadetakse ka 
riiklikule täitevasutusele.

kinnitama selle kättesaamist ja saatma
kaebuse koopia asjakohasele riiklikule 
täitevasutusele. Lõplik vastus kaebusele 
antakse hiljemalt 90 päeva jooksul pärast 
kaebuse saamist. Lõpliku vastuse koopia 
saadetakse ka riiklikule täitevasutusele.

Or. de

Selgitus

See tugineks direktiivile 2013/11 vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta. Selles on küll ette 
nähtud 90päevase tähtaja pikendamine, kuid ainult väga keerukatel erandjuhtudel. Selle all 
mõeldakse tehniliselt äärmiselt raskeid juhtumeid, kus on vaja teha keerulisi arvutusi, näiteks 
elukindlustust puudutavate vaidluste korral, või tellida ekspertiisiakte. Määratud asutuse 
puhul seda ei esine.

Muudatusettepanek 199
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 16a – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Lennuettevõtjad esitavad igal aastal 
aruande hiljemalt järgmise kalendriaasta 
aprilli lõpuks. Aruanne sisaldab täielikku 
ja piisavat teavet muu hulgas järgmise 
kohta:
i) neile esitatud määruse (EÜ) 261/2004 
kohaste nõuete ja kaebuste arv;
ii) lennuettevõtja poolt vastu võetud 
nõuete ja kaebuste arv ja protsendimäär;
iii) nende menetlemiseks kuluv aeg;
iv) konsensuslikult lahendatud nõuete ja 
kaebuste arv ning protsendimäär;
v) hagejatele makstud hüvitiste 
kogusumma.

Or. en
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Muudatusettepanek 200
Emma McClarkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 1 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

3. Käesoleva määruse kohaldamine 
Gibraltari lennujaama suhtes lükatakse 
edasi selle korra jõustumiseni, mis 
sisaldub Hispaania Kuningriigi ja 
Ühendkuningriigi välisministrite 2. 
detsembril 1987 tehtud 
ühisdeklaratsioonis. Hispaania ja 
Ühendkuningriigi valitsused teevad 
nimetatud jõustumiskuupäeva nõukogule 
teatavaks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei jäta 2004. aasta määrusest välja kohaldamise edasilükkamist 
Gibraltari lennujaama suhtes. 2006. aastal sõlmisid Ühendkuningriik, Hispaania ja 
Gibraltari valitsus konstruktiivse kokkuleppe, millega tagati Gibraltari lennujaama 
ühendamine lennunduse ühtse turuga. Gibraltar on ELi lennujaam ja kooskõlas ELi 
lepingutega tuleb kõiki lennundusmeetmeid rakendada ka Gibraltari lennujaama suhtes.

Muudatusettepanek 201
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 2027/97
Artikkel 6d – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reisijatel on lubatud lisaks ettenähtud 
käsipagasi määrale võtta ilma lisatasuta 
pardale kaasa olulisi isiklikke esemeid või 
neile kuuluvaid esemeid, sealhulgas 
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lennujaamas tehtud oste.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga „ühe koti reegli” 
kohta, mis esitati Euroopa Parlamendi täiskogu istungil toimunud arutelu käigus jaanuaris 
2013 (O-000220/2012) ja kolmes erinevas parlamendi vastu võetud raportis 2012. aastal: 
raport lennureisijate õiguste kohta (Keith Taylor, P7_TA(2012)0099), raport piirkondlike 
lennujaamade ja lennuteenuste tuleviku kohta ELis (Philip Bradbourn, P7_TA(2012)0152) ja 
raport reisijate õiguste kohta kõikide transpordiliikide puhul (George Bach, 
P7_TA(2012)0371).

Muudatusettepanek 202
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4
Määrus 2027/97
Artikkel 6 – punkt d – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuigi lennuettevõtjatel on täielik 
ärivabadus määrata kindlaks, missugustel 
tingimustel nad lubavad pagasit vedada,
märgivad nad broneerimisel ja 
registreerimislaudades (sh iseteenindavate 
pardale registreerimise masinate juures) 
selgelt, missugune on igal reisija 
broneeritud lennul maksimaalne käsipagasi 
ja registreeritud pagasi piirnorm, sh kõik 
pagasi piirnormi raames kohaldatavad 
esemete arvu piirangud. Kui pagasiveo eest 
küsitakse lisatasu, märgib lennuettevõtja 
broneerimisel ja nõudmise korral
lennujaamas selgelt selliste tasude 
üksikasjad.

Lennuettevõtjad märgivad broneerimisel ja 
registreerimislaudades (sh iseteenindavate 
pardale registreerimise masinate juures) 
selgelt, missugune on igal reisija 
broneeritud lennul maksimaalne käsipagasi 
ja registreeritud pagasi piirnorm, sh kõik 
pagasi piirnormi raames kohaldatavad 
esemete arvu piirangud. Kui pagasiveo eest 
küsitakse lisatasu, märgib lennuettevõtja 
broneerimisel ja lennujaamas selgelt 
selliste tasude üksikasjad.

Or. en

Selgitus

Kõnealune õigusakt sätestab käsipagasile tingimusi vähesel määral, seega ei ole õige öelda, 
et lennuettevõtjatel on täielik ärivabadus määrata kindlaks, missugustel tingimustel nad 
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lubavad pagasit vedada.

Muudatusettepanek 203
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 2027/97
Artikkel 6d – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuigi lennuettevõtjatel on täielik 
ärivabadus määrata kindlaks, missugustel 
tingimustel nad lubavad pagasit vedada, 
märgivad nad broneerimisel ja 
registreerimislaudades (sh iseteenindavate 
pardale registreerimise masinate juures) 
selgelt, missugune on igal reisija 
broneeritud lennul maksimaalne käsipagasi 
ja registreeritud pagasi piirnorm, sh kõik 
pagasi piirnormi raames kohaldatavad 
esemete arvu piirangud. Kui pagasiveo eest 
küsitakse lisatasu, märgib lennuettevõtja 
broneerimisel ja nõudmise korral 
lennujaamas selgelt selliste tasude 
üksikasjad.

Kuigi lennuettevõtjatel on täielik 
ärivabadus määrata kindlaks, missugustel 
tingimustel nad lubavad pagasit vedada, 
märgivad nad iga broneerimistoimingu 
alguses ja registreerimislaudades (sh 
iseteenindavate pardale registreerimise 
masinate juures) selgelt, missugune on igal 
reisija broneeritud lennul maksimaalne 
käsipagasi ja registreeritud pagasi 
piirnorm, sh kõik pagasi piirnormi raames 
kohaldatavad esemete arvu piirangud. Kui
pagasiveo eest küsitakse lisatasu, märgib 
lennuettevõtja iga broneerimistoimingu 
alguses ja nõudmise korral lennujaamas 
selgelt selliste tasude üksikasjad.

Or. en

Muudatusettepanek 204
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 2027/97
Artikkel 6d – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuigi lennuettevõtjatel on täielik 
ärivabadus määrata kindlaks, missugustel 
tingimustel nad lubavad pagasit vedada,
märgivad nad broneerimisel ja 

Lennuettevõtjad märgivad broneerimisel ja 
registreerimislaudades (sh iseteenindavate 
pardale registreerimise masinate juures) 
selgelt, missugune on igal reisija 
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registreerimislaudades (sh iseteenindavate 
pardale registreerimise masinate juures) 
selgelt, missugune on igal reisija 
broneeritud lennul maksimaalne käsipagasi 
ja registreeritud pagasi piirnorm, sh kõik 
pagasi piirnormi raames kohaldatavad 
esemete arvu piirangud. Kui pagasiveo eest 
küsitakse lisatasu, märgib lennuettevõtja 
broneerimisel ja nõudmise korral
lennujaamas selgelt selliste tasude 
üksikasjad.

broneeritud lennul maksimaalne käsipagasi 
ja registreeritud pagasi piirnorm, sh kõik 
pagasi piirnormi raames kohaldatavad 
esemete arvu piirangud. Kui pagasiveo eest 
küsitakse lisatasu, märgib lennuettevõtja 
broneerimisel ja lennujaamas selgelt 
selliste tasude üksikasjad.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 2027/97
Artikkel 6d – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuigi lennuettevõtjatel on täielik 
ärivabadus määrata kindlaks, missugustel 
tingimustel nad lubavad pagasit vedada, 
märgivad nad broneerimisel ja 
registreerimislaudades (sh iseteenindavate 
pardale registreerimise masinate juures) 
selgelt, missugune on igal reisija 
broneeritud lennul maksimaalne käsipagasi 
ja registreeritud pagasi piirnorm, sh kõik 
pagasi piirnormi raames kohaldatavad 
esemete arvu piirangud. Kui pagasiveo eest 
küsitakse lisatasu, märgib lennuettevõtja 
broneerimisel ja nõudmise korral 
lennujaamas selgelt selliste tasude 
üksikasjad.

Lennuettevõtjad peavad märkima
broneerimisel ja registreerimislaudades (sh 
iseteenindavate pardale registreerimise 
masinate juures) selgelt, missugune on igal 
reisija broneeritud lennul maksimaalne 
käsipagasi ja registreeritud pagasi 
piirnorm, sh kõik pagasi piirnormi raames 
kohaldatavad esemete arvu piirangud. Kui 
pagasiveo eest küsitakse lisatasu, märgib 
lennuettevõtja broneerimisel ja 
lennujaamas selgelt selliste tasude 
üksikasjad.

Or. el

Selgitus

Pagasi eest küsitavat tasu puudutavate üksikasjade väljatoomine on vajalik, et tagatud oleks 
hindade läbipaistvus tarbijatele.
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Muudatusettepanek 206
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 2027/97
Artikkel 6d – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lisaks ettenähtud käsipagasi 
maksimaalsele piirnormile lubatakse 
reisijatel võtta reisijatesalongi tasuta 
kaasa olulised isiklikud asjad, sh 
lennujaamas sooritatud ostud kuni 5 kg 
ulatuses.

Or. de

Muudatusettepanek 207
Konstantinos Poupakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 2027/97
Artikkel 6d – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reisijatel on lubatud lisatasuta võtta 
reisijatesalongi kaasa rohkem olulisi 
isiklikke esemeid, sealhulgas lennujaamas 
tehtud oste, kui näeb ette reisijatesalongi 
lubatud pagasi maksimaalne piirnorm.

Or. el

Selgitus

See säte kaitseb reisijaid ülemääraste piirangute kohaldamise eest ning lubab neil võtta 
pardale mõistlikus koguses kaasa käsipagasit, sealhulgas lennujaama kauplustest soetatud 
oste.
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Muudatusettepanek 208
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 2027/97
Artikkel 6d – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Reisijatel peaks olema lubatud lisaks 
ettenähtud käsipagasi määrale võtta 
lisatasuta reisijatesalongi kaasa olulisi
isiklikke esemeid või neile kuuluvaid 
esemeid, sealhulgas lennujaamas tehtud 
oste.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Preslav Borissov

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 2027/97
Artikkel 6d – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklile 6d lisatakse järgmine lõige 1 a:
„1 a. Lisaks ettenähtud maksimaalsele 
käsipagasi piirnormile on reisijatel õigus 
ilma lisatasuta võtta reisijatesalongi kaasa 
lennujaamas tehtud oste.”.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 2027/97
Artikkel 6d – lõige 2



PE521.501v01-00 68/80 AM\1005678ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui erakorralistel asjaoludel, nt ohutusest 
tulenevalt või õhusõidukitüübi muutmise 
tõttu pärast lennu broneerimist ei ole 
võimalik vedada lubatud käsipagasi hulka 
kuuluvaid esemeid reisijatesalongis, võib 
lennuettevõtja vedada neid õhusõiduki 
lastiruumis reisijalt täiendavat lisamaksu 
nõudmata.

Lennuettevõtja võib eespool nimetatud 
esemeid vedada õhusõiduki lastiruumis 
juhul, kui erakorralistel asjaoludel, nt 
ohutusest tulenevalt või õhusõiduki 
eripära tõttu, ei ole võimalik neid 
reisijatesalongis vedada. Kõnealustel 
juhtudel ei kohaldata lisatasusid.

Or. en

Muudatusettepanek 211
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 2027/97
Artikkel 6d – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reisijatel on õigus võtta lisaks lubatud 
isiklikule pagasile pardale tasuta kaasa 
lennujaama pardalemineku tsoonis tehtud 
ostud.

Or. fr

Selgitus

Tuleb selgitada olukorda, eriti arvestades praegust tava, kus mõni lennuettevõtja lubab 
reisijatel pardale kaasa võtta ainult ühe käsipagasiühiku ning seejärel nõuab, et nad 
maksaksid kulud igasuguse lisaelemendi eest, kaasa arvatud lennujaamas tehtud ostude pealt. 
Selline tava tekitab reisijates segadust, seda enam, et see ei ole läbipaistev.

Muudatusettepanek 212
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4
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Määrus (EÜ) nr 2027/97
Artikkel 6e – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui muusikariist on liiga suur selleks, et 
ohutult mahtuda reisijatesalongis asuvasse 
sobivasse pagasiruumi või reisijaistme alla, 
võib lennuettevõtja nõuda teise pileti eest 
maksmist, kui sellist muusikariista 
veetakse käsipagasina teisel istmel. Teise 
istekoha ostmise korral peaks 
lennuettevõtja tegema mõistlikke 
pingutusi, et paigutada asjaomane reisija ja 
muusikariist kõrvuti istmetele. Võimaluse 
ja vajaduse korral veetakse muusikariistu 
õhusõiduki lastiruumi köetavas osas, kui 
kohaldatavatest ohutuseeskirjadest ning 
asjaomase õhusõiduki ruumipiirangutest ja 
tehnilistest omadustest ei tulene teisiti. 
Lennuettevõtja märgib selgelt, missugustel 
tingimustel muusikariistu veetakse, ja 
kohaldatavad tasud.

Kui muusikariist on liiga suur selleks, et 
ohutult mahtuda reisijatesalongis asuvasse 
sobivasse pagasiruumi või reisijaistme alla, 
võib lennuettevõtja nõuda teise pileti eest 
maksmist, kui sellist muusikariista
veetakse käsipagasina teisel istmel. Teise 
istekoha ostmise korral peaks 
lennuettevõtja tegema mõistlikke 
pingutusi, et paigutada asjaomane reisija ja 
muusikariist kõrvuti istmetele. Võimaluse 
ja vajaduse korral veetakse muusikariistu 
õhusõiduki lastiruumi köetavas osas, kui 
kohaldatavatest ohutuseeskirjadest ning 
asjaomase õhusõiduki ruumipiirangutest ja 
tehnilistest omadustest ei tulene teisiti.
Lennuettevõtja märgistab sellised 
muusikariistad sildiga, mis tagab, et neid 
käsitsetakse piisavalt hoolikalt.
Lennuettevõtja märgib selgelt, missugustel 
tingimustel muusikariistu veetakse, ja 
kohaldatavad tasud.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa : mittetäielik loetelu asjaoludest, mida 
käesoleva määruse tähenduses käsitatakse 
erakorralisena

Lisa: lõplik loetelu asjaoludest, mida 
käesoleva määruse tähenduses käsitatakse 
erakorralisena

Or. de
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Muudatusettepanek 214
Sylvana Rapti

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisa : mittetäielik loetelu asjaoludest, mida 
käesoleva määruse tähenduses käsitatakse 
erakorralisena

Lisa: täielik loetelu asjaoludest, mida 
käesoleva määruse tähenduses käsitatakse 
erakorralisena

Or. en

Muudatusettepanek 215
Marc Tarabella

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 1 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erakorralisena käsitatakse järgmisi 
asjaolusid:

Erakorralisena käsitatakse vaieldamatult 
järgmisi asjaolusid:

Or. fr

Muudatusettepanek 216
Cornelis de Jong

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erakorralisena käsitatakse järgmisi 
asjaolusid:

Järgmisi asjaolusid käsitatakse siduva 
reeglina alati erakorralisena:
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Or. en

Muudatusettepanek 217
Kerstin Westphal

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 1 – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tehnilised probleemid, mis ei ole 
iseloomulikud õhusõiduki tavapärasel 
käitamisel (näiteks rikke 
kindlakstegemine lennu ajal) ja mis 
takistavad lennu jätkamist tavapärastes 
tingimustes; või varjatud tootmisdefekt, 
mille tootja või pädev asutus on avastanud 
ja mis mõjutab lennuohtust;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kõnealune erakorraline asjaolu muudab lennu jätkamise takistused eeltingimuseks –
ebamäärane ja väga oluliselt tõlgendamist vajav õiguslik mõiste, mis on väga ebaselge.
Vastutusest vabastamise võimalusi tuleks käsitleda piiravalt.

Muudatusettepanek 218
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 1 – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tehnilised probleemid, mis ei ole 
iseloomulikud õhusõiduki tavapärasel
käitamisel (näiteks rikke 
kindlakstegemine lennu ajal) ja mis 
takistavad lennu jätkamist tavapärastes 
tingimustes; või varjatud tootmisdefekt,

tehnilised probleemid, mis mõjutavad 
õhusõidukit ning mille põhjustajaks on 
varjatud tootmisdefekt, millest teavitas 
tootja või pädev ohutuse eest vastutav 
asutus; kõiki teisi tehnilisi probleeme ei 
käsitata käesoleva määruse tähenduses 
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mille tootja või pädev asutus on avastanud 
ja mis mõjutab lennuohtust;

erakorralisena;

Or. en

Muudatusettepanek 219
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 1 – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tehnilised probleemid, mis ei ole 
iseloomulikud õhusõiduki tavapärasel 
käitamisel (näiteks rikke kindlakstegemine 
lennu ajal) ja mis takistavad lennu 
jätkamist tavapärastes tingimustes; või 
varjatud tootmisdefekt, mille tootja või 
pädev asutus on avastanud ja mis mõjutab 
lennuohtust;

tehnilised probleemid, näiteks sellise rikke 
kindlakstegemine, vaatamata õigel ajal 
tehtud tehnilisele kontrollile, mis ei 
võimalda lendu turvaliselt läbida, või 
varjatud tootmisdefekt, mille tootja või 
pädev asutus on avastanud ja mis mõjutab 
lennuohtust;

Or. pl

Muudatusettepanek 220
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 1 – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

sõda, poliitilised rahutused ja poliitiline 
vägivald, mis takistavad lennu turvalist 
jätkamist;

Or. de
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Muudatusettepanek 221
Robert Rochefort

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 1 – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

turvalisusriskid, sabotaaži- või 
terrorismiakt, mis muudab lennu ohutu 
käitamise võimatuks;

sõda, konfliktid, poliitiline ebastabiilsus, 
turvalisusriskid, sabotaaži- või 
terrorismiakt, mis muudab lennu ohutu 
käitamise võimatuks;

Or. fr

Muudatusettepanek 222
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 1 – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ilmastikutingimused, milles ei ole võimalik 
tagada lennuohutust; ning

ettenägematud ilmastikutingimused, milles 
ei ole võimalik tagada lennuohutust, ning

Or. en

Selgitus

ilmastikutingimusi, mida on ette näha ja mida on ette ennustatud, ei peaks käsitlema 
„erakorraliste asjaoludena”.

Muudatusettepanek 223
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 1 – alapunkt vi a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

kõnealuse lennuki kokkupõrge linnuga;

Or. de

Muudatusettepanek 224
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 1 – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tegutseva lennuettevõtja või põhiteenuste 
osutajate (näiteks lennujaama- ja 
aeronavigatsiooniteenuste osutajad) 
töötajatega seotud töövaidlused.

põhiteenuste osutajate (näiteks lennujaama-
ja aeronavigatsiooniteenuste osutajad) 
töötajatega seotud töövaidlused.

Or. pl

Muudatusettepanek 225
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 1 – alapunkt vii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ametlik radaririke õhuruumis ning 
lennujaama sulgemine lennujaama 
käitaja poolt.

Or. de

Muudatusettepanek 226
Catherine Stihler
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Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 2 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tehnilised probleemid, mis on 
iseloomulikud õhusõiduki tavapärases 
käitamises (nt õhusõiduki korrapärase 
hoolduse või lennueelse ülevaatuse käigus 
leitud puudused ning puudused, mis 
tulenevad korrapärase hoolduse või 
lennueelse ülevaatuse nõuete eiramisest; 
ning

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 227
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 2 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

tehnilised probleemid, mis on 
iseloomulikud õhusõiduki tavapärases 
käitamises (nt õhusõiduki korrapärase 
hoolduse või lennueelse ülevaatuse käigus 
leitud puudused ning puudused, mis 
tulenevad korrapärase hoolduse või 
lennueelse ülevaatuse nõuete eiramisest, 
ning

tehnilised probleemid, mida ei käsitleta 
vastavalt punkti 1 alapunktile ii 
erakorralistena, ning

Or. de

Selgitus

Tehnilised probleemid asuvad alati lennuettevõtjate mõjualas, mitte kunagi aga lennureisijate 
mõjualas. Kui tegemist ei ole õhusõiduki tavapärasest käitamisest väljapoole jäävate 
tehniliste probleemidega, mis kujutavad endast varjatud tootmisviga, ei tohiks vastutusest 
vabastamine võimalik olla.
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Muudatusettepanek 228
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 2 – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

lennumeeskonna liikmete või 
salongitöötajate puudumine (välja arvatud 
juhul, kui selle põhjuseks on töövaidlus).

lennumeeskonna liikmete või 
salongitöötajate puudumine.

Or. de

Selgitus

Õigeaegne asendajate leidmise korraldamine – näiteks haigestumise korral – või kohustus 
kasutada varumeeskonda kuulub lennuettevõtja riskide hulka.

Muudatusettepanek 229
Adam Bielan

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 2 – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

lennumeeskonna liikmete või 
salongitöötajate puudumine (välja arvatud 
juhul, kui selle põhjuseks on töövaidlus).

lennumeeskonna liikmete või 
salongitöötajate puudumine.

Or. pl

Muudatusettepanek 230
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 2 – alapunkt ii a (uus)



AM\1005678ET.doc 77/80 PE521.501v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

halvad ilmastikutingimused, kui tegemist 
ei ole õhuruumi või lennujaama ametliku 
sulgemisega lennujaama käitaja poolt;

Or. de

Selgitus

Lennuettevõtjad võtavad ilmastiku ettekäänet kasutades sageli ise vastu otsuse mitte lennata.
Selle põhjuseks ei ole alati tegelikult halvad, lennuvõimalusi mõjutavad ilmastikutingimused.

Muudatusettepanek 231
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 2 – alapunkt ii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

talve saabumine, kuna lennukeid tuleb 
hoida lennuvalmis olekus;

Or. de

Muudatusettepanek 232
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 2 – alapunkt ii c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

mis tahes hilinemine eelneva lennu 
käigus toimunud vahejuhtumite tõttu;

Or. de
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Selgitus

Sellistel juhtudel on lennuettevõtjatel piisavalt aega organiseerida järgmise lennu toimumise 
ajaks asenduslennuk ja meeskond. Siin ei ole võimalik leida tihedat ajalist või territoriaalset 
seost jätkulennuga. Siia kuuluvad ka eelneva lennu sabotaaž, meditsiinilised vahejuhtumid, 
õhuruumi eelnevad sulgemised jne.

Muudatusettepanek 233
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 2 – alapunkt ii d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

omanikuta pagasi eemaldamine
lastiruumist;

Or. de

Selgitus

Siin on tegemist juba eelnevalt tehtud turvalisusveaga, mis ei tohi reisijaid kahjustada.
Lennuettevõtjal on siiski õigus esitada vastutavatele teenistustele regressinõue.

Muudatusettepanek 234
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 2 – alapunkt ii e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

jäätunud mootor, jäätõrjevahendi 
puudumine;

Or. de

Selgitus

Jäätõrje tuleb tagada. Lennujaama riskide hulka kuulub talvel piisaval arvul 
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jäätõrjevahendite hoidmine isegi kauakestvate halbade ilmastikutingimuste korral.
Lennuettevõtjal on õigus esitada selles osas regressinõue.

Muudatusettepanek 235
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 2 – alapunkt ii f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

lennuki kahjustamine maa peal kolmanda 
isiku poolt lühikest aega enne 
väljalennuaega;

Or. de

Selgitus

Lennuettevõtjal on õigus esitada selles osas kolmandale isikule regressinõue. Ei saa aga olla 
nii, et lennureisijatel, kellel puudub selles osas igasugune mõju, ei ole nõudeõigust.

Muudatusettepanek 236
Hans-Peter Mayer

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 2 – alapunkt ii g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

töövaidlused tegutseva lennuettevõtja 
juures.

Or. de

Selgitus

Töövaidlused tegutseva lennuettevõtja juures on kontrollitavad ja ärahoitavad. Seetõttu ei saa 
need olla määruse tähenduses erakorralised. Teiste ettevõtjate juures toimuvate töövaidluste 
puhul on asi teisiti.
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Muudatusettepanek 237
Catherine Stihler

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 2
Määrus (EÜ) nr 2027/97
Lisa 2 – punkt 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pagasi kahjustumise, hilinemise, kadumise 
või hävimise korral peab reisija esitama 
lennuettevõtjale kirjaliku kaebuse nii pea 
kui võimalik. Pagasi kahjustumise korral 
peab kaebuse esitama seitsme päeva 
jooksul ning pagasi hilinemise korral 21 
päeva jooksul alates päevast, mil pagas 
anti reisijale üle. Selleks et eespool 
nimetatud tähtaegadest oleks lihtne kinni 
pidada, peab lennuettevõtja pakkuma 
reisijatele võimalust täita kaebusevorm 
lennujaamas. Lennuettevõtja peab 
kõnealuse vormi lennujaamas kaebusena 
vastu võtma (kaebusena käsitatakse ka 
avaldust vara kadumise kohta (Property 
Irregularity Report ehk PIR).

Pagasi kahjustumise, hilinemise, kadumise 
või hävimise korral peab reisija esitama 
lennuettevõtjale kirjaliku kaebuse nii pea 
kui võimalik. Pagasi kahjustumise korral 
peab kaebuse esitama 28 päeva jooksul 
alates päevast, mil pagas anti reisijale üle. 
Selleks et eespool nimetatud tähtaegadest 
oleks lihtne kinni pidada, peab 
lennuettevõtja pakkuma reisijatele 
võimalust täita kaebusevorm lennujaamas. 
Lennuettevõtja peab kõnealuse vormi 
lennujaamas kaebusena vastu võtma 
(kaebusena käsitatakse ka avaldust vara 
kadumise kohta (Property Irregularity 
Report ehk PIR).

Or. en


