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Módosítás 92
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A légi fuvarozók és utasok 
jogbiztonságának növelése érdekében 
pontosabban meg kell határozni a 
„rendkívüli körülmények” fogalmát, 
figyelembe véve az Európai Unió 
Bíróságnak a C-549/07 (Wallentin-
Hermann) ügyben hozott ítéletét. Ezt a 
meghatározást még pontosabbá kell tenni 
azoknak a körülményeknek nem kimerítő
felsorolása révén, amelyek egyértelműen 
rendkívülinek, illetve nem rendkívülinek 
tekintendők.

(3) A légi fuvarozók és utasok 
jogbiztonságának növelése érdekében 
pontosabban meg kell határozni a 
„rendkívüli körülmények” fogalmát, 
figyelembe véve az Európai Unió 
Bíróságának a C-549/07 (Wallentin-
Hermann) ügyben hozott ítéletét. Ezt a 
meghatározást még pontosabbá kell tenni 
azoknak a körülményeknek tételes
felsorolása révén, amelyek egyértelműen 
rendkívülinek tekintendők, valamint azon 
körülmények nem tételes felsorolása 
révén, amelyek nem rendkívülinek 
tekintendők.

Or. en

Módosítás 93
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A rendkívüli körülményekből eredő 
járattörlések, illetve késések esetén a légi 
fuvarozók kötelesek két héten belül 
igazolni, hogy mely rendkívüli 
körülményekről volt szó, és hogy milyen 
intézkedéseket tettek a járattörlések, illetve 
késések elkerülése érdekében.

Or. de
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Módosítás 94
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A légi utasok védelmének a valamely 
járatnak a légi fuvarozó 
fizetésképtelensége miatti törlése vagy a 
légi fuvarozó járatainak a légi fuvarozó 
működési engedélyének visszavonása 
miatti felfüggesztése esetén történő 
megerősítése érdekében a légi 
fuvarozóknak kötelesnek kell lenniük 
arra, hogy igazolással szolgáljanak arra, 
hogy biztosíték áll rendelkezésre az utasok 
által befizetett összegek visszatérítésére, 
illetve hazaszállításukra.

Or. de

Módosítás 95
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az utasvédelem növelése érdekében 
szükséges, hogy az oda-vissza útra szóló 
(retúr-) jeggyel rendelkező utas beszállását 
a visszaúton ne lehessen visszautasítani 
azért, mert az odaútra szóló jegyet nem 
vette igénybe.

(7) Az utasvédelem növelése érdekében 
szükséges, hogy az oda-vissza útra szóló 
(retúr-) jeggyel rendelkező utas egy járatra
beszállását ne legyen szabad 
visszautasítani azért, mert az odaútra szóló 
jegyet nem vette igénybe, vagy a jegyet 
csak részlegesen vette igénybe.

Or. de
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Módosítás 96
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az utasvédelem növelése érdekében 
szükséges, hogy az oda-vissza útra szóló 
(retúr-) jeggyel rendelkező utas beszállását 
a visszaúton ne lehessen visszautasítani 
azért, mert az odaútra szóló jegyet nem 
vette igénybe.

(7) Az utasvédelem növelése érdekében 
szükséges, hogy az oda-vissza útra szóló 
(retúr-) jeggyel rendelkező utas beszállását 
a visszaúton ne legyen szabad 
visszautasítani azért, mert az odaútra szóló 
jegyet nem vette igénybe.

Or. el

Indokolás

A javasolt jogszabály a szóban forgó gyakorlat határozott tiltására törekszik.

Módosítás 97
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A szüleik kíséretében utazó 
gyermekek utasfelvételének azonosító 
okmányok hiányában történő 
indokolatlan megtagadása megelőzésének 
érdekében a légitársaságoknak 
tiszteletben kell tartaniuk a nemzeti 
repülésbiztonsági tervekben foglalt 
hatályos szabályozást.

Or. es

Módosítás 98
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Amennyiben az utas mondja le a 
repülőutat, a légi fuvarozóknak 
kötelesnek kell lenniük arra, hogy a már 
kifizetett adókat díjmentesen 
visszafizessék.

Or. de

Indokolás

Egyes légitársaságok – gyakran aránytalan összegű – szolgáltatási díjakat számítanak fel 
ilyen esetekben. Ez elfogadhatatlan. Egy fel nem merülő adót teljes mértékben vissza kell 
téríteni. Az utas nem veszi igénybe a már kifizetett járatot, ennek „büntetésként” épp 
elegendőnek kellene lennie.

Módosítás 99
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az utasok számára különleges 
védelmet kell biztosítani valamely 
járatnak a légi fuvarozó csődje vagy 
tevékenységeinek a működési engedély 
visszavonását követő felfüggesztése miatti 
törlése esetére; a légi fuvarozóknak 
igazolást kell benyújtaniuk arról, hogy 
kellő biztosíték áll rendelkezésre az 
utasoknak történő visszafizetésre és/vagy 
hazaszállításukra.

Or. fr

Indokolás

A fel nem használt repülőjegy árának visszafizetése vagy külföldön rekedés esetén a 
hazaszállítás formájában védelmet kell nyújtani a tevékenységüket megszüntető légi 
fuvarozóval szerződő utasok számára. Az eszközök (alapképzés, biztosítás stb.) megválasztása 
tekintetében a légitársaságok rugalmasságot élveznek.
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Módosítás 100
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A repülőtereknek és a repülőterek 
használóinak – például a légi fuvarozóknak 
és a földi kiszolgálást végző vállalatoknak 
– együtt kell működniük annak érdekében, 
hogy a légi szolgáltatásban bekövetkező 
többszöri fennakadásnak az utasokra 
gyakorolt hatása a lehető legkisebb legyen, 
és ennek érdekében ellátást és átfoglalást 
kell biztosítaniuk a számukra. E célból az 
ilyen esetekre készenléti tervvel kell 
rendelkezniük és együtt kell működniük e 
tervek kidolgozása során.

(10) A repülőtereknek és a repülőterek 
használóinak – például a légi 
fuvarozóknak, a földi kiszolgálást végző 
vállalatoknak, valamint a léginavigációs 
szolgálatoknak – együtt kell működniük 
annak érdekében, hogy a légi 
szolgáltatásban bekövetkező többszöri 
fennakadásnak az utasokra gyakorolt 
hatása a lehető legkisebb legyen, és ennek 
érdekében ellátást és átfoglalást kell 
biztosítaniuk a számukra. E célból az ilyen 
esetekre készenléti tervvel kell 
rendelkezniük és együtt kell működniük az 
európai, nemzeti, regionális és helyi 
hatóságokkal e tervek kidolgozása során. 
A már meglévő készenléti terveket –
szükség esetén – megfelelően ki kell 
igazítani.

Or. de

Módosítás 101
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A 261/2004/EK rendeletnek 
egyértelműen magában kell foglalnia a 
jelentős késést szenvedő utasok 
kártérítéshez való jogát, az Európai 
Bíróság C-402/07 és C 432/07 sz. 
(Sturgeon) egyesített ügyekben hozott 
ítéletének megfelelően. Ezzel 

(11) A 261/2004/EK rendeletnek 
egyértelműen magában kell foglalnia a 
jelentős késést szenvedő utasok 
kártérítéshez való jogát, az Európai 
Bíróság C-402/07 és C 432/07 sz. 
(Sturgeon) egyesített ügyekben hozott 
ítéletének megfelelően. Annak 
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párhuzamosan emelni kell azt az 
időtartamot, amelynek letelte után a 
késésből kártérítési jog keletkezik, hogy 
figyelembe lehessen venni az ágazatra 
gyakorolt pénzügyi hatást és el lehessen 
kerülni az ennek következtében esetleg 
bekövetkező gyakoribb járattörléseket is.
Annak biztosítására, hogy az Unión belül 
utazók egyforma kártérítési jogokkal 
rendelkezzenek, célszerű, hogy a kártérítési 
jogot keletkeztető késési idő az EU-n belüli 
utazások esetében azonos legyen, a 
harmadik országokból érkező és oda induló 
járatoknál azonban a távolságtól függjön, 
figyelembe véve a légi fuvarozók 
üzemeltetési problémáit, amikor távoli 
repülőtereken kell megoldást találniuk a 
késések okára.

biztosítására, hogy az Unión belül utazók 
egyforma kártérítési jogokkal 
rendelkezzenek, célszerű, hogy a kártérítési 
jogot keletkeztető késési idő az EU-n belüli 
utazások esetében azonos legyen, a 
harmadik országokból érkező és oda induló 
járatoknál azonban a távolságtól függjön, 
figyelembe véve a légi fuvarozók 
üzemeltetési problémáit, amikor távoli 
repülőtereken kell megoldást találniuk a 
késések okára.

Or. de

Módosítás 102
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Annak érdekében, hogy a fapados 
járatok ágazatában is figyelembe vegyék a 
légi közlekedési ágazatra gyakorolt 
pénzügyi hatásokat, lehetővé kell tenni, 
hogy a kártérítést a kifizetett teljes jegyár 
mértékében, legfeljebb azonban az e 
rendeletben említett összegekig 
érvényesítsék. Ez a jegyár tartalmazza az 
oda- és visszaút költségét, valamennyi 
járulékos költséggel, például a csomag 
költségével együtt. E jogosultság minden 
egyes késéssel érintett járat tekintetében 
megfelelő összegben áll fenn. Az oda- és a 
visszainduló járat késése esetén 
következésképpen kétszeres kártérítésre 
való jogosultság áll fenn, mindegyik 
esetben a teljes jegyár mértékében.



AM\1005678HU.doc 9/84 PE521.501v01-00

HU

Or. de

Módosítás 103
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A jogbiztonság érdekében a 
261/2004/EK rendeletnek egyértelműen 
meg kell erősítenie, hogy a járatok 
menetrendjének megváltozása a hosszas 
késéshez hasonló hatást gyakorol az 
utasokra, és ezért hasonló jogokat kell 
keletkeztetnie.

(12) A jogbiztonság érdekében a 
261/2004/EK rendeletnek egyértelműen 
meg kell erősítenie, hogy a járatok 
menetrendjének megváltozása a hosszas 
késéshez és a járattörlésekhez hasonló 
hatást gyakorol az utasokra, és ezért 
hasonló jogokat kell keletkeztetnie.

Or. de

Módosítás 104
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Egyes utasjogok, különösen a 
szálláshoz való jog érvényesítése a 
tapasztalatok szerint aránytalan 
költségekkel jár a légi fuvarozók egyes 
kisebb nagyságrendű műveleteiből 
származó bevételéhez képest. A rövid 
távon, kis repülőgépekkel működtetett 
járatok üzemeltetőit ezért mentesíteni kell 
a szállás biztosítása alól, ugyanakkor 
segíteniük kell az utasnak a 
szálláskeresésben.

törölve

Or. el
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Indokolás

Érthetetlen, miért lenne ez esetben a szállásbiztosítás szempontjából meghatározó jelentősége 
a távolságnak. Emellett nem szabad a repülőgépek ülőhelyének számától függő korlátozást 
alkalmazni, mivel sok szigeti és a fő útvonalaktól kieső repülőteret kis repülőgépek szolgálnak 
ki.

Módosítás 105
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A fogyatékossággal élő, a csökkent 
mozgásképességű és más, különleges 
bánásmódot igénylő személyek – például a 
kíséret nélkül utazó gyermekek, a várandós 
nők és az orvosi ellátást igénylő személyek 
– számára nehezebb feladat szállást találni 
az utazás kénytelen megszakítása esetén. 
Ezért az ezekbe a kategóriákba tartozó 
utasokra a szálláshoz való jog semmiféle 
korlátozása nem alkalmazandó sem
rendkívüli körülmények, sem regionális 
járatok esetében.

(18) A fogyatékossággal élő, a csökkent 
mozgásképességű és más, különleges 
bánásmódot igénylő személyek – például a 
kíséret nélkül utazó gyermekek, a várandós 
nők és az orvosi ellátást igénylő személyek 
– számára nehezebb feladat szállást találni 
az utazás kénytelen megszakítása esetén. 
Ezért az ezekbe a kategóriákba tartozó 
utasokra a szálláshoz való jog semmiféle 
okból történő korlátozása nem 
alkalmazandó rendkívüli körülmények 
esetében.

Or. en

Módosítás 106
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A fogyatékossággal élő, a csökkent 
mozgásképességű és más, különleges 
bánásmódot igénylő személyek – például a 
kíséret nélkül utazó gyermekek, a várandós 
nők és az orvosi ellátást igénylő személyek 
– számára nehezebb feladat szállást találni 
az utazás kénytelen megszakítása esetén. 
Ezért az ezekbe a kategóriákba tartozó 

(18) A legkiszolgáltatottabb utasok, így a 
fogyatékossággal élő, a csökkent 
mozgásképességű és más, különleges 
bánásmódot igénylő személyek – például a 
kíséret nélkül utazó gyermekek, a várandós 
nők és az orvosi ellátást igénylő személyek 
– számára nehezebb feladat szállást találni 
az utazás kénytelen megszakítása esetén. 
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utasokra a szálláshoz való jog semmiféle 
korlátozása nem alkalmazandó sem 
rendkívüli körülmények, sem regionális 
járatok esetében.

Ezért az ezekbe a kategóriákba tartozó 
utasokra a szálláshoz való jog semmiféle 
korlátozása nem alkalmazandó sem 
rendkívüli körülmények, sem regionális 
járatok esetében.

Or. es

Módosítás 107
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az utazás megszakadása esetén az 
utasokat nem csak az őket ilyenkor 
megillető jogaikról kell megfelelően 
tájékoztatni, hanem a megszakítás okáról 
is, amint az információk rendelkezésre 
állnak. Ezeket az információkat akkor is 
meg kell adni, ha az utas a jegyét egy az 
Unióban működő közvetítőnél vásárolta 
meg.

(20) Az utazás megszakadása esetén az 
utasokat nemcsak az őket ilyenkor 
megillető jogaikról kell megfelelően 
tájékoztatni, hanem a megszakítás okáról 
is, amint az információk rendelkezésre 
állnak. Ezeket az információkat akkor is 
meg kell adni, ha az utas a jegyét egy az 
Unióban működő közvetítőnél vásárolta 
meg. Emellett az utasokat – jogaik 
gyakorlásának lehetővé tétele érdekében –
tájékoztatni kell a kérelmek és panaszok 
benyújtásának legegyszerűbb és 
leggyorsabb eljárásairól.

Or. fr

Módosítás 108
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az utasjogok jobb érvényesítése 
érdekében a nemzeti végrehajtási szervek 
szerepét pontosabban kell meghatározni, és 
világosan el kell különíteni az utasok 
egyéni panaszainak kezelésétől.

(21) Az utasjogok jobb érvényesítése 
érdekében a nemzeti végrehajtási szervek 
szerepét pontosabban kell meghatározni, és 
világosan el kell különíteni az utasok 
egyéni panaszainak kezelésétől. Emellett 
pontosítani kell, hogy a legfeljebb 90 
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napos ügyintézési időt az európai 
fogyasztók érdekében nem szabad 
túllépni. Az egyéni panaszok kezelésének 
felelősségét egyértelműen meg kell 
határozni annak megelőzése érdekében, 
hogy a nemzeti végrehajtási szervek a 
panaszok gyors kezelése helyett 
egymáshoz irányítsák az utasokat.

Or. en

Módosítás 109
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az utasokat megfelelően tájékoztatni 
kell az igények és panaszok légi 
fuvarozókhoz való benyújtásával 
kapcsolatos eljárásokról, és biztosítani kell, 
hogy ésszerű határidőn belül választ 
kapjanak. Az utasoknak azt a lehetőséget is 
biztosítani kell, hogy a légi fuvarozókkal 
szemben peren kívüli eszközök útján 
emeljenek panaszt. Ugyanakkor mivel a 
bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz való 
jog az Európai Unió Alapjogi Chartájának 
47. cikkében elismert alapvető jog, ezek az 
intézkedések nem akadályozhatják és nem 
nehezíthetik meg azt, hogy az utasok 
bírósághoz forduljanak.

(22) Az utasokat megfelelően tájékoztatni 
kell az igények és panaszok légi 
fuvarozókhoz való benyújtásával 
kapcsolatos eljárásokról, és biztosítani kell, 
hogy ésszerű határidőn belül választ 
kapjanak. Az utasoknak azt a lehetőséget is 
biztosítani kell, hogy a légi fuvarozókkal 
szemben peren kívüli eszközök útján 
emeljenek panaszt. E célból biztosítani 
kell, hogy az utasok megkapják azon 
szervezetek címeit és elérhetőségeit, 
amelyek az egyes országokban ezen 
eljárások lefolytatásáért felelősek.
Ugyanakkor mivel a bíróság előtti 
hatékony jogorvoslathoz való jog az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. 
cikkében elismert alapvető jog, ezek az 
intézkedések nem akadályozhatják és nem 
nehezíthetik meg azt, hogy az utasok 
bírósághoz forduljanak.

Or. fr

Módosítás 110
Cornelis de Jong
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Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az utasokat megfelelően tájékoztatni 
kell az igények és panaszok légi 
fuvarozókhoz való benyújtásával 
kapcsolatos eljárásokról, és biztosítani kell, 
hogy ésszerű határidőn belül választ 
kapjanak. Az utasoknak azt a lehetőséget is 
biztosítani kell, hogy a légi fuvarozókkal 
szemben peren kívüli eszközök útján 
emeljenek panaszt. Ugyanakkor mivel a 
bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz való 
jog az Európai Unió Alapjogi Chartájának 
47. cikkében elismert alapvető jog, ezek az 
intézkedések nem akadályozhatják és nem 
nehezíthetik meg azt, hogy az utasok 
bírósághoz forduljanak.

(22) Az utasokat megfelelően tájékoztatni 
kell az igények és panaszok légi 
fuvarozókhoz való benyújtásával 
kapcsolatos eljárásokról, és fel kell hívni 
figyelmüket az erre vonatkozó –
különösen a 16a. cikk (2) bekezdésében 
foglalt – határidőkre. Biztosítani kell, 
hogy az igények vagy panaszok 
benyújtásától számított egy hónapon belül 
választ kapjanak. Az utasoknak azt a 
lehetőséget is biztosítani kell, hogy a légi 
fuvarozókkal szemben peren kívüli 
eszközök útján emeljenek panaszt. 
Ugyanakkor mivel a bíróság előtti 
hatékony jogorvoslathoz való jog az 
Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. 
cikkében elismert alapvető jog, ezek az 
intézkedések nem akadályozhatják és nem 
nehezíthetik meg azt, hogy az utasok 
bírósághoz forduljanak. A jogok peren 
kívüli és bírósági eljárás keretében történő 
egyszerű, gyors és olcsó kezelése 
érdekében fel kell hívni a figyelmet 
különösen az online és alternatív 
vitarendezési eljárásokra, valamint a kis 
értékű követelések európai eljárására.

Or. en

Módosítás 111
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az utasok olykor nincsenek tisztában 
azzal, milyen méretű, súlyú vagy számú 
poggyászt vihetnek magukkal az utastérbe. 

(28) Az utasok olykor nincsenek tisztában 
azzal, milyen méretű, súlyú vagy számú 
poggyászt vihetnek magukkal az utastérbe. 
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Annak érdekében, hogy az utasok teljes 
mértékben tudatában legyenek a 
kézipoggyászra, illetve a feladott 
poggyászra vonatkozó előírásoknak, a légi 
fuvarozóknak a jegyvásárláskor és a 
repülőtéren is egyértelmű információt kell 
adniuk ezekről az előírásokról.

Annak érdekében, hogy az utasok teljes 
mértékben tudatában legyenek a 
kézipoggyászra, illetve a feladott 
poggyászra vonatkozó előírásoknak, a légi 
fuvarozóknak a jegyvásárláskor és a 
repülőtéren is egyértelmű információt kell 
adniuk ezekről az előírásokról. Lehetővé 
kell tenni, hogy a kézipoggyász mellett egy 
kisméretű kézitáskát is a fedélzetre 
lehessen vinni annak érdekében, hogy a 
fedélzeten a pénztárcához vagy az 
orvosságokhoz hasonló fontos személyes 
tárgyakat ne a kézipoggyászból kelljen 
elővenni, amelyet legtöbbször az ülések 
feletti tárolóban, időnként pedig –
helyhiány miatt – még távolabb, más 
utasok felett is tárolhatnak. A Ryanair 
eljárásmódja ezért elfogadhatatlan. 

Or. de

Módosítás 112
Sylvana Rapti

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) Az előírt kézipoggyász-kereten felül 
az alapvető személyes tárgyakat és a 
repülőtéren vásárolt cikkeket mindenkor, 
további díj alkalmazása nélkül fel kell 
engedni.

Or. en

Módosítás 113
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) Az utasok kézipoggyászra vonatkozó 
túlzott megszorításoktól való védelme 
érdekében lehetőséget kell számukra adni, 
hogy az előírások szerint a fedélzetre 
felvihető maximális megengedett 
mennyiségű poggyászon felül díjmentesen 
magukkal vihessenek az utastérbe 
alapvető személyes tárgyakat, ideértve 
azokat, amelyeket a repülőtéren 
vásároltak.

Or. el

Indokolás

Ez a rendelkezés az utasokat a gyakorlatban létező túlzott korlátozásoktól védi és lehetővé 
teszi számukra, hogy a repülőgép fedélzetére ésszerű számú kézipoggyászt vihessenek fel, 
beleértve a repülőtéri üzletekben vásárolt cikkeket.  

Módosítás 114
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A gazdasági fejlődés figyelembevétele 
érdekében a 2027/97/EK rendeletben 
megállapított pénzügyi korlátozásokat a 
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 
(ICAO) által a Montreali Egyezmény 24. 
cikkének (2) bekezdése alapján 2009-ben 
végzett felülvizsgálatnak megfelelően
módosítani kell.

(33) A gazdasági fejlődés figyelembevétele 
érdekében a 2027/97/EK rendeletben 
megállapított pénzügyi korlátozásokat 
módosítani kell.

Or. en

Módosítás 115
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A rendelet hatályának ki kell 
terjednie Gibraltár repülőterére is, amely 
brit tengerentúli területen és egyben az 
Európai Unión belül helyezkedik el.

Or. en

Módosítás 116
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont
261/2004/EK rendelet 
2 cikk – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Az l) pontban szereplő „járat törlése” 
meghatározás a következő mondattal 
egészül ki:

törölve

„Törölt járatnak kell tekinteni a járatot 
abban az esetben is, ha a repülőgép 
felszállt, de ezt követően valamilyen okból 
egy, az érkezési repülőtértől eltérő 
repülőtéren le kellett szállnia, vagy vissza 
kellett térnie az indulási repülőtérre.”

Or. fr

Indokolás

Az elterelések gyakran a légitársaságok hatókörén kívül eső biztonsági problémákkal 
kapcsolatosak, mégis e társaságok viselik a repüléssel kapcsolatos költségeket (üzemanyag, 
repülőtéri illetékek stb.). Méltánytalannak tűnik az elterelés és a járat törlésének azonos 
módon való kezelése. A társaságoknak mindazonáltal segítséget kell nyújtaniuk az utasoknak 
és mielőbb el kell őket juttatniuk a célállomásra (lásd a 6. cikk (4) bekezdésének 4a. pontjához 
fűzött módosítást).

Módosítás 117
Adam Bielan
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont
261/2004/EK rendelet
2 cikk – l pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Az l) pontban szereplő „járat törlése” 
meghatározás a következő mondattal 
egészül ki:

törölve

„Törölt járatnak kell tekinteni a 
járatot abban az esetben is, ha a 
repülőgép felszállt, de ezt követően 
valamilyen okból egy, az érkezési 
repülőtértől eltérő repülőtéren le 
kellett szállnia, vagy vissza kellett 
térnie az indulási repülőtérre.”

Or. pl

Módosítás 118
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont
261/2004/EK rendelet
2 cikk – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

»rendkívüli körülmények«: olyan 
körülmények, amelyek jellegüknél vagy 
eredetüknél fogva nem tartoznak az 
érintett légi fuvarozó rendes tevékenységi 
körébe, és amelyeket a légi fuvarozó 
ténylegesen nem tud befolyásolni. E 
rendelet alkalmazásában a rendkívüli 
körülmények magukban foglalják a 
mellékletben felsorolt körülményeket;

»rendkívüli körülmények«: olyan 
események, amelyek a légi fuvarozó 
tényleges hatókörén kívül esnek. E 
rendelet alkalmazásában a rendkívüli 
körülmények magukban foglalják az 1.
mellékletben felsorolt körülményeket, ám 
nem csupán azokra korlátozódnak.

Or. en

Indokolás

A „jellegüknél vagy eredetüknél fogva nem tartoznak” nem kellően egyértelmű 
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megfogalmazás. A fogalom pontosítása érdekében be kell illeszteni a mellékletre történő 
hivatkozást.

Módosítás 119
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont
261/2004/EK rendelet
2 cikk – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

»rendkívüli körülmények«: olyan 
körülmények, amelyek jellegüknél vagy 
eredetüknél fogva nem tartoznak az érintett 
légi fuvarozó rendes tevékenységi körébe, 
és amelyeket a légi fuvarozó ténylegesen 
nem tud befolyásolni. E rendelet 
alkalmazásában a rendkívüli körülmények 
magukban foglalják a mellékletben 
felsorolt körülményeket;

»rendkívüli körülmények«: olyan 
körülmények, amelyek jellegüknél vagy 
eredetüknél fogva nem tartoznak az érintett 
légi fuvarozó rendes tevékenységi körébe, 
és amelyeket a légi fuvarozó ténylegesen 
nem tud befolyásolni. E rendelet 
alkalmazásában a rendkívüli 
körülményeket a melléklet tartalmazza;

Or. en

Indokolás

A jogbiztonság és a fogyasztói jogok hatékonyabb védelme érdekében a „rendkívüli 
körülmények” tételes felsorolására van szükség.

Módosítás 120
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont
261/2004/EK rendelet
2 cikk – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

»rendkívüli körülmények«: olyan 
körülmények, amelyek jellegüknél vagy 
eredetüknél fogva nem tartoznak az érintett 
légi fuvarozó rendes tevékenységi körébe, 
és amelyeket a légi fuvarozó ténylegesen 

»rendkívüli körülmények«: olyan 
körülmények, amelyek jellegüknél vagy 
eredetüknél fogva nem tartoznak az érintett 
légi fuvarozó rendes tevékenységi körébe, 
és amelyeket a légi fuvarozó ténylegesen 
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nem tud befolyásolni. E rendelet 
alkalmazásában a rendkívüli körülmények 
magukban foglalják a mellékletben 
felsorolt körülményeket;

nem tud befolyásolni. E rendelet 
alkalmazásában a rendkívüli körülmények 
magukban foglalják a mellékletben nem 
tételesen felsorolt körülményeket. Egyéb 
körülmények abban az esetben 
tekinthetők „rendkívülinek”, ha azt 
objektív indokok igazolják;

Or. en

Módosítás 121
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont
261/2004/EK rendelet
2 cikk – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

»rendkívüli körülmények«: olyan 
körülmények, amelyek jellegüknél vagy 
eredetüknél fogva nem tartoznak az 
érintett légi fuvarozó rendes tevékenységi 
körébe, és amelyeket a légi fuvarozó 
ténylegesen nem tud befolyásolni. E 
rendelet alkalmazásában a rendkívüli 
körülmények magukban foglalják a 
mellékletben felsorolt körülményeket;

»rendkívüli körülmények«: olyan 
körülmények, amelyek jellegüknél vagy 
eredetüknél fogva az érintett légi fuvarozó 
hatókörén kívül esnek, és amelyeket –
amennyiben nem a biztonsági előírások és 
szabályok betartásának elmulasztásából 
fakadnak – a légi fuvarozó ténylegesen 
nem tud befolyásolni. E rendelet 
alkalmazásában a rendkívüli körülmények 
magukban foglalják a mellékletben 
felsorolt körülményeket;

Or. pl

Módosítás 122
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont
261/2004/EK rendelet
2 cikk – m pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

»rendkívüli körülmények«: olyan 
körülmények, amelyek jellegüknél vagy 
eredetüknél fogva nem tartoznak az érintett 
légi fuvarozó rendes tevékenységi körébe, 
és amelyeket a légi fuvarozó ténylegesen 
nem tud befolyásolni. E rendelet 
alkalmazásában a rendkívüli körülmények 
magukban foglalják a mellékletben 
felsorolt körülményeket;

»rendkívüli körülmények«: olyan 
körülmények, amelyek jellegüknél vagy 
eredetüknél fogva nem tartoznak az érintett 
légi fuvarozó rendes tevékenységi körébe, 
és amelyeket a légi fuvarozó ténylegesen 
nem tud befolyásolni. E rendelet 
alkalmazásában a rendkívüli körülmények 
magukban foglalják a mellékletben – nem 
tételesen – felsorolt körülményeket;

Or. fr

Módosítás 123
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont
261/2004/EK rendelet
2 cikk – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

»csatlakozó járat«: olyan járat, amely 
egyetlen szállítási szerződés keretében 
eljuttatja az utast egy átszállási helyre, 
ahonnan az egy másik járattal utazik 
tovább, illetve adott esetben a másik járat, 
amely az átszállási helyről indul.

»csatlakozó járat«: olyan járat, amely 
egyetlen szállítási szerződés keretében és 
egyetlen foglalási szám alapján eljuttatja 
az utast egy átszállási helyre, ahonnan az 
egy másik járattal utazik tovább, illetve a 
6a. cikk szerint egy másik járat, amely az 
átszállási helyről indul;

Or. de

Indokolás

A 6a. cikk (2) bekezdéséből következő módosítás, valamint a fogalommeghatározás 
pontosítása a teljes útvonalra történő foglalással kapcsolatban, amikor önálló jegyeket 
együttesen, egy műveletben foglalnak.

Módosítás 124
Preslav Borissov
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont
261/2004/EK rendelet
2 cikk – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„csatlakozó járat”: olyan járat, amely 
egyetlen szállítási szerződés keretében 
eljuttatja az utast egy átszállási helyre, 
ahonnan az egy másik járattal utazik 
tovább, illetve adott esetben a másik járat, 
amely az átszállási helyről indul.

„csatlakozó járat”: olyan járat, amely 
egyetlen szállítási szerződés keretében és 
egyetlen foglalási szám alapján eljuttatja 
az utast egy átszállási helyre, ahonnan az 
egy másik járattal utazik tovább, illetve 
adott esetben a másik járat, amely az 
átszállási helyről indul.

Or. en

Módosítás 125
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont
261/2004/EK rendelet
2 cikk – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„jegyár”: egy jegyért fizetett teljes ár, 
amely magában foglalja a légi viteldíjat, 
valamint a jegy árában foglalt opcionális és 
nem opcionális szolgáltatásokért fizetendő 
minden vonatkozó adót, díjat, felárat és 
illetéket;

„jegyár”: egy jegyért fizetett teljes ár, 
amely magában foglalja a légi viteldíjat, 
valamint a jegy árában foglalt opcionális és 
nem opcionális szolgáltatásokért fizetendő 
minden vonatkozó adót, díjat, felárat és 
illetéket, amely az utazás légi 
közlekedéshez fűződő részéhez 
kapcsolódik.

Or. en

Indokolás

A módosítás pontosítja, hogy a „jegyár” csupán a légi közlekedéshez fűződő szolgáltatásokra 
vonatkozik (nem pedig olyan szolgáltatásokra, mint például a hotelfoglalás és az autóbérlés).
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Módosítás 126
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont
261/2004/EK rendelet
2 cikk – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

»érkezési idő«: az időpont, amikor a 
repülőgép eléri az érkezési állóhelyet és a 
rögzítő fékek működésbe lépnek 
(befékezési idő);

»érkezési idő«: az időpont, amikor a 
repülőgép a leszállópályán földet ér;

Or. fr

Indokolás

Bizonyos repülőtéri problémák feltartóztathatják a repülőgépet a földet érés és az utasok 
kiszállásának időpontja között. Nem a légitársaságoknak kellene viselniük a felelősségi 
körükön kívül eső e késések következményeit.

Módosítás 127
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont
261/2004/EK rendelet
2 cikk – w pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

»a kifutópályán való várakozás«: 
induláskor az az idő, amelyet a repülőgép 
az utasok beszállításának kezdetétől a 
felszállásig a földön tölt, érkezéskor pedig 
az az idő, amely a repülőgép földet érése és 
az utasok kiszállításának kezdete között 
telik el;

»a kifutópályán való várakozás«: 
induláskor az az idő, amelyet a repülőgép 
az utasok beszállításának befejezésétől a 
felszállásig a földön tölt, érkezéskor pedig 
az az idő, amely a repülőgép földet érése és 
az utasok kiszállításának kezdete között 
telik el;

Or. de

Indokolás

A beszállás időtartama nem foglalhatja magában „a kifutópályán való várakozást”, amelyet a 
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beszállás befejezésétől kell számítani.

Módosítás 128
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont (új)
261/2004/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

Hatályos szöveg Módosítás

b) utasokra, akik egy harmadik országban 
található repülőtérről egy olyan tagállam 
területén található repülőtérre indulnak, 
amelyre a Szerződést alkalmazni kell, 
kivéve, ha ebben a harmadik államban 
előnyökben vagy kártalanításban és 
segítségben részesültek, amennyiben az 
érintett légijárat üzemeltető légifuvarozója
közösségi légifuvarozó.

b) utasokra, akik egy harmadik országban 
található repülőtérről egy olyan tagállam 
területén található repülőtérre indulnak, 
amelyre a Szerződést alkalmazni kell, 
kivéve, ha ebben a harmadik államban 
előnyökben vagy kártalanításban és 
segítségben részesültek, amennyiben az 
érintett légi járat üzemeltető légi 
fuvarozója közösségi légi fuvarozó, vagy a 
járat visszaútra szólt, amelyet egy annak 
megfelelő, az Unió területén működő 
repülőtérről induló, közösségi légi 
fuvarozó által üzemeltetett járattal együtt 
foglaltak le.

Or. en

Módosítás 129
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
261/2004/EK rendelet
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az utasok beszállását akaratuk 
ellenére visszautasították, akkor az 
üzemeltető légi fuvarozó azonnal 
kártalanítja őket a 7. cikkel összhangban és 
segítséget nyújt nekik a 8. cikkel 

Amennyiben az utasok beszállását akaratuk 
ellenére visszautasították, akkor az 
üzemeltető légi fuvarozó azonnal és 
minden egyéb alakiság nélkül kártalanítja 
őket a 7. cikkel összhangban és segítséget 
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összhangban. Ha az utas a 8. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja szerint a lehető 
legrövidebb időn belül történő átfoglalás 
mellett dönt, és az indulási idő legalább két 
órával későbbi, mint az eredeti indulási 
idő, az üzemeltető légi fuvarozó segítséget 
nyújt az utasnak a 9. cikkel összhangban.

nyújt nekik a 8. cikkel összhangban. Ha az 
utas a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja 
szerint a lehető legrövidebb időn belül 
történő átfoglalás mellett dönt, és az 
indulási idő legalább két órával későbbi, 
mint az eredeti indulási idő, az üzemeltető 
légi fuvarozó segítséget nyújt az utasnak a 
9. cikkel összhangban.

Or. en

Módosítás 130
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
261/2004/EK rendelet
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az utasok beszállását akaratuk 
ellenére visszautasították, akkor az 
üzemeltető légi fuvarozó azonnal 
kártalanítja őket a 7. cikkel összhangban és 
segítséget nyújt nekik a 8. cikkel 
összhangban. Ha az utas a 8. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja szerint a lehető 
legrövidebb időn belül történő átfoglalás 
mellett dönt, és az indulási idő legalább 
két órával későbbi, mint az eredeti 
indulási idő, az üzemeltető légi fuvarozó 
segítséget nyújt az utasnak a 9. cikkel 
összhangban.

Amennyiben az utasok beszállását oda-
vagy visszaút alkalmával akaratuk ellenére 
visszautasították, akkor az üzemeltető légi 
fuvarozó azonnal kártalanítja őket a 7. 
cikkel összhangban és segítséget nyújt 
nekik a 8. cikkel összhangban. Ha az utas a 
8. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint a 
lehető legrövidebb időn belül történő 
átfoglalás mellett dönt, az üzemeltető légi 
fuvarozó segítséget nyújt az utasnak a 9. 
cikkel összhangban.

Or. en

Módosítás 131
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
4 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1), (2) és (3) bekezdést a retúr jegyekre 
is alkalmazni kell, ha a visszaúton az utas 
beszállását azon az alapon utasítják vissza, 
hogy az odaútra szóló jegyet nem vette 
igénybe, vagy e célból nem fizetett további 
díjat.

Valamely szerződési feltétel kifejezetten és 
egyértelműen ellentétes rendelkezésének 
sérelme nélkül az (1), (2) és (3) bekezdést 
a retúr jegyekre is alkalmazni kell, ha a 
visszaúton az utas beszállását azon az 
alapon utasítják vissza, hogy az odaútra 
szóló jegyet nem vette igénybe, vagy e 
célból nem fizetett további díjat.

Ha valamely szerződési feltétel 
kifejezetten és egyértelműen arról 
rendelkezik, hogy az odaútra szóló jegy 
igénybevételének elmaradása esetén a 
visszaúton vissza kell utasítani az utas 
beszállását, a foglalás különböző 
szakaszaiban tájékoztatni kell az utasokat 
az odaútra szóló jegy igénybevételének 
elmaradása esetén a visszaútra vonatkozó 
feltételekről, és különösen arról, hogy:
– az odaútra szóló jegy igénybevételének 
elfogadható ok nélküli elmaradása esetén 
a visszaúton visszautasítható a 
beszállásuk;
– milyen típusú okok tekinthetőek az 
igénybevétel elmaradása elfogadható 
okának, valamint ezen okok 
légitársasággal való közlésének 
elfogadható határidői és módjai;

Or. fr

Indokolás

A légitársaságok a visszaúton nem utasíthatják vissza a beszállást az úgynevezett „no show” 
(„meg nem jelenés”) miatt, különösen azon jóhiszemű utasok tekintetében, akik elfogadható 
okból nem tudták igénybe venni az odaútra szóló jegyet. A teljes tilalom ugyanokkal gátolná, 
hogy a közvetlen járatoknál alacsonyabb áron kínáljanak közvetett járatokat. Biztosítani kell 
a „meg nem jelenésre” vonatkozó különleges rendelkezések felvételének lehetőségét, de ezt 
minden esetben a fogyasztónak nyújtott teljes körű tájékoztatásnak és az elfogadható okok 
esetében alkalmazandó mentességnek kell kísérnie.

Módosítás 132
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal



PE521.501v01-00 26/84 AM\1005678HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1), (2) és (3) bekezdést a retúr jegyekre 
is alkalmazni kell, ha a visszaúton az utas 
beszállását azon az alapon utasítják vissza, 
hogy az odaútra szóló jegyet nem vette 
igénybe, vagy e célból nem fizetett további 
díjat.

Az (1), (2) és (3) bekezdést a csatlakozó 
járatokra váltott és a retúr jegyekre is 
alkalmazni kell, ha a visszaúton vagy a 
csatlakozó járaton az utas beszállását azon 
az alapon utasítják vissza, hogy az odaútra 
szóló jegyet nem vette igénybe, vagy a 
jegyet csak részlegesen vette igénybe, vagy 
e célból nem fizetett további díjat.

Or. de

Módosítás 133
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1), (2) és (3) bekezdést a retúr jegyekre 
is alkalmazni kell, ha a visszaúton az utas 
beszállását azon az alapon utasítják vissza, 
hogy az odaútra szóló jegyet nem vette 
igénybe, vagy e célból nem fizetett további 
díjat.

Az (1), (2) és (3) bekezdést a retúr jegyekre 
is alkalmazni kell, ha a visszaúton az utas 
beszállását azon az alapon utasítják vissza, 
hogy az odaútra szóló jegyet nem vette 
igénybe, vagy e célból nem fizetett további 
díjat. E bekezdés értelmében nem áll fenn 
visszautasított beszállás, amennyiben egy 
repülőjegy kettőnél több járatot foglal 
magában és az utast pedig azért nem 
szállítják, mert nem utazott valamennyi 
megelőző járaton, vagy mert a járatokon 
nem az egyeztetett sorrendben utazott. 
Amennyiben erre elkerülhetetlen, 
rendkívüli körülmények miatt került sor, 
az utas az egyeztetett sorrendben 
felhasználhatja az utazás megmaradt 
repülőútjait, amennyiben legkésőbb a 
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következő repülőút megkezdéséig igazolja 
a légitársaság felé e körülmények 
fennállását.

Or. de

Módosítás 134
Sylvana Rapti

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1), (2) és (3) bekezdést a retúr jegyekre 
is alkalmazni kell, ha a visszaúton az utas 
beszállását azon az alapon utasítják vissza, 
hogy az odaútra szóló jegyet nem vette 
igénybe, vagy e célból nem fizetett további 
díjat.

 (A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)

(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)

(Ez a módosítás csak a görög nyelvi 
változatra vonatkozik. Célja azon hiba 
kijavítása, hogy a bizottsági javaslat görög 
változata csak az (1) és a (2) bekezdésre 
hivatkozik, nem pedig az (1), (2) és (3) 
bekezdésre, mint a többi nyelvi változat.)

Or. el

Módosítás 135
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
4 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1), (2) és (3) bekezdést a retúr jegyekre 
is alkalmazni kell, ha a visszaúton az utas 
beszállását azon az alapon utasítják vissza, 
hogy az odaútra szóló jegyet nem vette 
igénybe, vagy e célból nem fizetett további 
díjat.
(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)

(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)

(Ez a módosítás csak a görög nyelvi 
változatra vonatkozik. Célja azon hiba 
kijavítása, hogy a bizottsági javaslat görög 
változata csak az (1) és a (2) bekezdésre 
hivatkozik, nem pedig az (1), (2) és (3) 
bekezdésre, mint a többi nyelvi változat.)

Or. el

Módosítás 136
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az utas, vagy az utas nevében eljáró 
közvetítő egy vagy több, ugyanabba a 
szállítási szerződésbe tartozó utas családi 
vagy keresztnevében előforduló olyan 
elírást jelent be, amely a beszállás 
visszautasítását vonhatja maga után, a légi 
fuvarozónak azt legalább egyszer, az 
indulás előtt legfeljebb 48 órával, az 
utastól vagy a közvetítőtől kért kiegészítő 
díj nélkül ki kell javítania, kivéve, ha a 
nemzeti vagy a nemzetközi jogszabályok 
ezt nem teszik lehetővé.

Ha az utas, vagy az utas nevében eljáró 
közvetítő egy vagy több, ugyanabba a 
szállítási szerződésbe tartozó utas családi 
vagy keresztnevében, vagy a 
megszólításában előforduló olyan elírást 
jelent be, amely a beszállás visszautasítását 
vonhatja maga után, a légi fuvarozónak azt 
az utastól vagy a közvetítőtől kért 
kiegészítő díj nélkül ki kell javítania, 
kivéve, ha a nemzeti vagy a nemzetközi 
jogszabályok ezt nem teszik lehetővé.

Or. en
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Módosítás 137
Sylvana Rapti

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üzemeltető légi fuvarozó nem köteles 
kártérítést fizetni a 7. cikk szerint, ha 
bizonyítani tudja, hogy a járat törlését 
rendkívüli körülmények okozták, és a járat 
törlését minden ésszerű intézkedés 
megtételével sem lehetett volna elkerülni. 
Rendkívüli körülményekre csak akkor 
szabad hivatkozni, ha a szóban forgó 
járatot, vagy az ugyanazzal a légi járművel 
üzemeltetett előző járatot érintik.

Az üzemeltető légi fuvarozó nem köteles 
kártérítést fizetni a 7. cikk szerint, ha 
bizonyítani tudja, hogy a járat törlését 
rendkívüli körülmények okozták, és a járat 
törlését minden ésszerű intézkedés 
megtételével sem lehetett volna elkerülni. 
Rendkívüli körülményekre csak akkor 
szabad hivatkozni, ha a szóban forgó 
járatot, vagy az ugyanazzal a légi járművel 
üzemeltetett előző járatot érintik. 
Amennyiben a légi fuvarozó az utasok 
által benyújtott igények nyomán erre 
vonatkozóan nem tud írásos bizonyítékkal 
szolgálni, a kártérítési kötelezettség 
érvényben marad.

Or. en

Módosítás 138
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üzemeltető légi fuvarozó nem köteles 
kártérítést fizetni a 7. cikk szerint, ha 
bizonyítani tudja, hogy a járat törlését 
rendkívüli körülmények okozták, és a járat 
törlését minden ésszerű intézkedés 
megtételével sem lehetett volna elkerülni. 

Az üzemeltető légi fuvarozó nem köteles 
kártérítést fizetni a 7. cikk szerint, ha 
bizonyítani tudja, hogy a járat törlését 
rendkívüli körülmények okozták, és a járat 
törlését minden ésszerű intézkedés 
megtételével sem lehetett volna elkerülni. 
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Rendkívüli körülményekre csak akkor 
szabad hivatkozni, ha a szóban forgó 
járatot, vagy az ugyanazzal a légi járművel 
üzemeltetett előző járatot érintik.

Rendkívüli körülményekre csak akkor 
szabad hivatkozni, ha a szóban forgó 
járatot, vagy az ugyanazzal a légi járművel 
üzemeltetett előző járatot érintik. 
Amennyiben az üzemeltető légi fuvarozó 
nem igazolja két héten belül, hogy mely 
konkrét, az üzemeltető légi fuvarozó 
felelősségi körén kívül eső rendkívüli 
körülményekről van szó, és hogy minden 
szükséges intézkedést megtettek a járat 
törlésének, illetve késésének elkerülésére, 
az utas késedelem nélkül megkapja az e 
rendeletben előírt kártérítést.

Or. de

Módosítás 139
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c a pont (új)
261/2004/EK rendelet
5 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A cikk a következő (5a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) A légi fuvarozó fizetésképtelensége 
vagy tevékenységének megszűnése miatti 
járattörlés esetén az utasok jogosultak a 
járat árának visszatérítésére vagy a 8. cikk 
(1) bekezdésének a) pontja szerint az első 
indulási pontra visszainduló járatra, 
továbbá a 9. cikk szerinti ellátásra. A légi 
fuvarozók igazolással szolgálnak arra, 
hogy kellő biztosíték áll rendelkezésre az 
utasok által befizetett összegek 
visszatérítésére, illetve hazaszállításukra.”

Or. de

Indokolás

Az utasokat biztosítani kell a fizetésképtelenség vagy bármi más miatt bekövetkező 



AM\1005678HU.doc 31/84 PE521.501v01-00

HU

járattörlések esetére. Ide tartozik a működési engedély visszavonásának esete is.

Módosítás 140
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

legalább két órás késés esetén felajánlja a 
9. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és 
(2) bekezdésében előírt segítséget; és

felajánlja a 9. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában és (2) bekezdésében előírt 
segítséget; és

Or. de

Módosítás 141
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

legalább öt órás késés esetén, ha a késés 
egy vagy több éjszakára is kiterjed, 
felajánlja a 9. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában és a 9. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában előírt segítséget; és

legalább három órás késés esetén, ha a 
késés egy vagy több éjszakára is kiterjed, 
felajánlja a 9. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában és a 9. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában előírt segítséget; és

Or. de

Módosítás 142
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
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261/2004/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

legalább öt órás késés esetén felajánlja a 8. 
cikk (1) bekezdésének a) pontjában előírt 
segítséget.

legalább három órás késés esetén felajánlja 
a 8. cikk (1) bekezdésében előírt segítséget.

Or. de

Módosítás 143
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

EU-n belüli utazások és harmadik 
országból induló/oda érkező, 3500 km-nél 
rövidebb utazások esetében a menetrend 
szerinti érkezési időponthoz képest öt órás 
vagy annál hosszabb késéssel érkeznek 
meg;

EU-n belüli utazások és harmadik 
országból induló/oda érkező, 3500 km-nél 
rövidebb utazások esetében a menetrend 
szerinti érkezési időponthoz képest három
órás vagy annál hosszabb késéssel 
érkeznek meg;

Or. de

Módosítás 144
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

EU-n belüli utazások és harmadik 
országból induló/oda érkező, 3500 km-nél 
rövidebb utazások esetében a menetrend 
szerinti érkezési időponthoz képest öt órás 

EU-n belüli utazások és harmadik 
országból induló/oda érkező, 3500 km-nél 
rövidebb utazások esetében a menetrend 
szerinti érkezési időponthoz képest három
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vagy annál hosszabb késéssel érkeznek 
meg;

órás vagy annál hosszabb késéssel 
érkeznek meg;

Or. de

Módosítás 145
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

EU-n belüli utazások és harmadik 
országból induló/oda érkező, 3500 km-nél 
rövidebb utazások esetében a menetrend 
szerinti érkezési időponthoz képest öt órás 
vagy annál hosszabb késéssel érkeznek 
meg;

EU-n belüli utazások és harmadik 
országból induló/oda érkező, 3500 km-nél 
rövidebb utazások esetében a menetrend 
szerinti érkezési időponthoz képest három
órás vagy annál hosszabb késéssel 
érkeznek meg;

Or. en

Módosítás 146
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 harmadik országból induló/oda érkező, 
3500 km-től 6000 km-ig terjedő utazások 
esetében a menetrend szerinti érkezési 
időponthoz képest kilenc órás vagy annál 
hosszabb késéssel érkeznek meg;

harmadik országból induló/oda érkező, 
3500 km-től 6000 km-ig terjedő utazások 
esetében a menetrend szerinti érkezési 
időponthoz képest öt órás vagy annál 
hosszabb késéssel érkeznek meg;

Or. de
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Módosítás 147
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

harmadik országból induló/oda érkező, 
3500 km-től 6000 km-ig terjedő utazások 
esetében a menetrend szerinti érkezési 
időponthoz képest kilenc órás vagy annál 
hosszabb késéssel érkeznek meg;

harmadik országból induló/oda érkező, 
3500 km-nél hosszabb utazások esetében a 
menetrend szerinti érkezési időponthoz 
képest öt órás vagy annál hosszabb 
késéssel érkeznek meg;

Or. de

Módosítás 148
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

harmadik országból induló/oda érkező, 
3500 km-től 6000 km-ig terjedő utazások 
esetében a menetrend szerinti érkezési 
időponthoz képest kilenc órás vagy annál 
hosszabb késéssel érkeznek meg;

harmadik országból induló/oda érkező, 
3500 km-től 6000 km-ig terjedő utazások 
esetében a menetrend szerinti érkezési 
időponthoz képest öt órás vagy annál 
hosszabb késéssel érkeznek meg;

Or. en

Módosítás 149
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

harmadik országokból induló/oda érkező, 
6000 km-nél hosszabb utazások esetében a 
menetrend szerinti érkezési időponthoz 
képest tizenkét órás vagy annál hosszabb 
késéssel érkeznek meg.

törölve

Or. de

Módosítás 150
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

harmadik országokból induló/oda érkező, 
6000 km-nél hosszabb utazások esetében a 
menetrend szerinti érkezési időponthoz 
képest tizenkét órás vagy annál hosszabb 
késéssel érkeznek meg.

törölve

Or. en

Módosítás 151
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 harmadik országokból induló/oda érkező, 
6000 km-nél hosszabb utazások esetében a 
menetrend szerinti érkezési időponthoz 
képest tizenkét órás vagy annál hosszabb 
késéssel érkeznek meg.

harmadik országokból induló/oda érkező, 
6000 km-nél hosszabb utazások esetében a 
menetrend szerinti érkezési időponthoz 
képest hét órás vagy annál hosszabb 
késéssel érkeznek meg.



PE521.501v01-00 36/84 AM\1005678HU.doc

HU

Or. de

Módosítás 152
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üzemeltető légi fuvarozó nem köteles 
kártérítést fizetni a 7. cikk szerint, ha 
bizonyítani tudja, hogy a járat késését vagy 
a menetrend módosítását rendkívüli 
körülmények okozták, és a késést vagy 
módosítást minden ésszerű intézkedés 
megtételével sem lehetett volna elkerülni.
A rendkívüli körülményekre csak az 
érintett járattal, vagy az ugyanazzal a légi 
járművel üzemeltetett előző járattal 
összefüggésben lehet hivatkozni.”

Az üzemeltető légi fuvarozó nem köteles 
kártérítést fizetni a 7. cikk szerint, ha 
bizonyítani tudja, hogy a járat késését vagy 
a menetrend módosítását rendkívüli 
körülmények okozták, és a késést vagy 
módosítást minden ésszerű intézkedés 
megtételével sem lehetett volna elkerülni.
A rendkívüli körülményekre csak az 
érintett járattal, vagy az ugyanazzal a légi 
járművel üzemeltetett előző járattal 
összefüggésben lehet hivatkozni. Az utas 
kérheti a légitársaságtól, hogy adjon
számára teljes tájékoztatást a rendkívüli 
körülményekről.”

Or. fr

Módosítás 153
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 4 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a) Ha a légitársaság befolyásán kívüli 
okból a repülőgépet a leszálláskor az 
eredetileg tervezettől eltérő másik 
repülőtérre terelték, a társaság a lehető 
legrövidebb időn belül intézkedik 
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utasainak célállomásra való 
eljuttatásáról, és a 8. cikk 
(1) bekezdésének a) pontja szerinti 
segítséget nyújt számukra.

Or. fr

Indokolás

Méltánytalannak tűnik a légitársaságokkal szemben, hogy – az Európai Bizottság 
javaslatának megfelelően – az elterelést a járattörléssel azonos módon kezeljék. A 
légitársaságoknak ugyanakkor a lehető legrövidebb időn belül gondoskodniuk kell az utasaik 
célállomásra való eljuttatásáról, és a várakozási idővel arányban álló megfelelő étkezést kell 
biztosítaniuk számukra.

Módosítás 154
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a biztonsági szempontok lehetővé 
teszik, több mint egy órás kifutópályán 
való várakozás esetén az üzemeltető légi 
fuvarozó díjtalan hozzáférést enged a 
mosdóhelyiségekhez, díjtalanul ivóvizet 
biztosít, és az utastérben megfelelő fűtésről 
vagy hűtésről, és szükség esetén megfelelő 
orvosi ellátásról gondoskodik. Ha a 
kifutópályán való várakozás eléri az öt
órát, a repülőgép visszatér a kapuhoz vagy 
más megfelelő kiszállóhelyhez, ahol az 
utasok kiszállhatnak és az (1) bekezdésben 
meghatározott segítségben részesülhetnek, 
kivéve ha a biztonsággal és a védelemmel 
összefüggő okokból a repülőgép nem 
hagyhatja el helyét a kifutópályán.

Ha a biztonsági szempontok lehetővé 
teszik, több mint egy órás kifutópályán 
való várakozás esetén az üzemeltető légi 
fuvarozó díjtalan hozzáférést enged a 
mosdóhelyiségekhez, díjtalanul ivóvizet 
biztosít, és az utastérben megfelelő fűtésről 
vagy hűtésről, és szükség esetén megfelelő 
orvosi ellátásról gondoskodik. Ha a 
kifutópályán való várakozás eléri a három 
órát, a repülőgép visszatér a kapuhoz vagy 
más megfelelő kiszállóhelyhez, ahol az 
utasok kiszállhatnak és az (1) bekezdésben 
meghatározott segítségben részesülhetnek, 
kivéve ha a biztonsággal és a védelemmel 
összefüggő okokból a repülőgép nem 
hagyhatja el helyét a kifutópályán.

Or. de
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Módosítás 155
Sylvana Rapti

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a biztonsági szempontok lehetővé 
teszik, több mint egy órás kifutópályán 
való várakozás esetén az üzemeltető légi 
fuvarozó díjtalan hozzáférést enged a 
mosdóhelyiségekhez, díjtalanul ivóvizet 
biztosít, és az utastérben megfelelő fűtésről 
vagy hűtésről, és szükség esetén megfelelő 
orvosi ellátásról gondoskodik. Ha a 
kifutópályán való várakozás eléri az öt
órát, a repülőgép visszatér a kapuhoz vagy 
más megfelelő kiszállóhelyhez, ahol az 
utasok kiszállhatnak és az (1) bekezdésben 
meghatározott segítségben részesülhetnek, 
kivéve ha a biztonsággal és a védelemmel 
összefüggő okokból a repülőgép nem 
hagyhatja el helyét a kifutópályán.

Ha a biztonsági szempontok lehetővé 
teszik, kifutópályán való várakozás esetén 
az üzemeltető légi fuvarozó díjtalan 
hozzáférést enged a mosdóhelyiségekhez, 
díjtalanul ivóvizet biztosít, és az utastérben 
megfelelő fűtésről vagy hűtésről, és 
szükség esetén megfelelő orvosi ellátásról 
gondoskodik. Ha a kifutópályán való 
várakozás eléri a két órát, a repülőgép 
visszatér a kapuhoz vagy más megfelelő 
kiszállóhelyhez, ahol az utasok 
kiszállhatnak és az (1) bekezdésben 
meghatározott segítségben részesülhetnek, 
kivéve ha a biztonsággal és a védelemmel 
összefüggő okokból a repülőgép nem 
hagyhatja el helyét a kifutópályán.

Or. en

Módosítás 156
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a biztonsági szempontok lehetővé 
teszik, több mint egy órás kifutópályán 
való várakozás esetén az üzemeltető légi 
fuvarozó díjtalan hozzáférést enged a 
mosdóhelyiségekhez, díjtalanul ivóvizet 
biztosít, és az utastérben megfelelő fűtésről 
vagy hűtésről, és szükség esetén megfelelő 

Ha a biztonsági szempontok lehetővé 
teszik, több mint egy órás kifutópályán 
való várakozás esetén az üzemeltető légi 
fuvarozó díjtalan hozzáférést enged a 
mosdóhelyiségekhez, díjtalanul ivóvizet 
biztosít, és az utastérben megfelelő fűtésről 
vagy hűtésről, és szükség esetén megfelelő 
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orvosi ellátásról gondoskodik. Ha a 
kifutópályán való várakozás eléri az öt
órát, a repülőgép visszatér a kapuhoz vagy 
más megfelelő kiszállóhelyhez, ahol az 
utasok kiszállhatnak és az (1) bekezdésben 
meghatározott segítségben részesülhetnek,
kivéve ha a biztonsággal és a védelemmel 
összefüggő okokból a repülőgép nem 
hagyhatja el helyét a kifutópályán.

orvosi ellátásról gondoskodik. Ha a 
kifutópályán való várakozás eléri a két
órát, a repülőgép visszatér a kapuhoz vagy 
más megfelelő kiszállóhelyhez, ahol az 
utasok kiszállhatnak és az (1) bekezdésben 
meghatározott segítségben részesülhetnek, 
kivéve ha a biztonsággal és a védelemmel 
összefüggő okokból a repülőgép nem 
hagyhatja el helyét a kifutópályán.

Or. de

Módosítás 157
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a biztonsági szempontok lehetővé 
teszik, több mint egy órás kifutópályán 
való várakozás esetén az üzemeltető légi 
fuvarozó díjtalan hozzáférést enged a 
mosdóhelyiségekhez, díjtalanul ivóvizet 
biztosít, és az utastérben megfelelő fűtésről 
vagy hűtésről, és szükség esetén megfelelő 
orvosi ellátásról gondoskodik. Ha a 
kifutópályán való várakozás eléri az öt
órát, a repülőgép visszatér a kapuhoz vagy 
más megfelelő kiszállóhelyhez, ahol az 
utasok kiszállhatnak és az (1) bekezdésben 
meghatározott segítségben részesülhetnek, 
kivéve ha a biztonsággal és a védelemmel 
összefüggő okokból a repülőgép nem 
hagyhatja el helyét a kifutópályán.

Ha a biztonsági szempontok lehetővé 
teszik, a kifutópályán való várakozás 
esetén az üzemeltető légi fuvarozó díjtalan 
hozzáférést enged a mosdóhelyiségekhez, 
díjtalanul ivóvizet biztosít, és az utastérben 
megfelelő fűtésről vagy hűtésről, és 
szükség esetén megfelelő orvosi ellátásról 
gondoskodik. Ha a kifutópályán való 
várakozás eléri a két órát, a repülőgép 
visszatér a kapuhoz vagy más megfelelő 
kiszállóhelyhez, ahol az utasok 
kiszállhatnak és az (1) bekezdésben 
meghatározott segítségben részesülhetnek, 
kivéve ha a biztonsággal és a védelemmel 
összefüggő okokból a repülőgép nem 
hagyhatja el helyét a kifutópályán.

Or. el

Indokolás

A kifutópályán való várakozás alsó határaként megállapított öt óra, mielőtt az utasok 
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kiszállhatnának, túlzottan magas és két órára kell csökkenteni. Emellett kifutópályán való 
várakozás esetén a légi fuvarozónak díjtalanul kell biztosítania az alapvető 
utasszolgáltatásokat.  

Módosítás 158
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a biztonsági szempontok lehetővé 
teszik, több mint egy órás kifutópályán 
való várakozás esetén az üzemeltető légi 
fuvarozó díjtalan hozzáférést enged a 
mosdóhelyiségekhez, díjtalanul ivóvizet 
biztosít, és az utastérben megfelelő fűtésről 
vagy hűtésről, és szükség esetén megfelelő 
orvosi ellátásról gondoskodik. Ha a 
kifutópályán való várakozás eléri az öt
órát, a repülőgép visszatér a kapuhoz vagy 
más megfelelő kiszállóhelyhez, ahol az 
utasok kiszállhatnak és az (1) bekezdésben 
meghatározott segítségben részesülhetnek, 
kivéve ha a biztonsággal és a védelemmel 
összefüggő okokból a repülőgép nem 
hagyhatja el helyét a kifutópályán.”

Ha a biztonsági szempontok lehetővé 
teszik, több mint egy órás kifutópályán 
való várakozás esetén az üzemeltető légi 
fuvarozó díjtalan hozzáférést enged a 
mosdóhelyiségekhez, díjtalanul ivóvizet 
biztosít, és az utastérben megfelelő fűtésről 
vagy hűtésről, és szükség esetén megfelelő 
orvosi ellátásról gondoskodik. Ha a 
kifutópályán való várakozás eléri a négy
órát, a repülőgép visszatér a kapuhoz vagy 
más megfelelő kiszállóhelyhez, ahol az 
utasok kiszállhatnak és az (1) bekezdésben 
meghatározott segítségben részesülhetnek, 
kivéve ha a biztonsággal, a védelemmel 
vagy a jogszabályokkal összefüggő 
okokból a repülőgép nem hagyhatja el 
helyét a kifutópályán.”

Or. fr

Indokolás

A repülőgép öt órát meghaladó várakozása a kifutópályán az utasok szempontjából rendkívül 
hosszúnak tűnik, ezért azt csökkenteni kell. Ugyanakkor a repülőgép kifutópályán elfoglalt 
helyzetének megváltoztatását akadályozó okok tekintetében figyelembe kell venni különösen a 
bevándorláspolitikával kapcsolatos jogi okokat, amelyek gátolhatják az utasok repülőgépből 
való kiszállását.

Módosítás 159
Konstantinos Poupakis
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a kifutópályán való 
várakozás időtartama meghaladja az egy 
órát, étkezést és frissítőket kell 
felszolgálni, a 9. cikk (1) bekezdésének (a) 
pontja értelmében.  

Or. el

Módosítás 160
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c a pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A cikk a következő (5a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) Valamely járatnak a légi fuvarozó 
csődje vagy tevékenységeinek a működési 
engedély visszavonását követő 
felfüggesztése miatti törlése esetén az 
utasok a 8. cikk (1) bekezdésének 
a) pontjával összhangban az indulási 
pontra visszainduló járatra, valamint a 
9. cikkben meghatározott ellátásra 
jogosultak. A légi fuvarozók igazolást 
nyújtanak arról, hogy kellő biztosíték áll 
rendelkezésre az utasok kárának 
megtérítésére és hazaszállításuk 
költségeinek fedezésére.”

Or. fr

Indokolás

A tevékenységüket megszüntető légi fuvarozóval szerződő utasok számára kártérítést kell 
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nyújtani a fel nem használt repülőjegy árának megtérítése vagy külföldön rekedésük esetén a 
hazaszállításuk formájában. Az ebben a helyzetben nyújtandó védelemnek meg kell egyeznie a 
szervezett utazásra helyet foglaló ügyfeleknek biztosított védelemmel (90/314/EGK irányelv).
Az eszközök (alap, biztosítás stb.) megválasztása tekintetében a légitársaságok rugalmasságot 
élveznek.

Módosítás 161
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
261/2004/EK rendelet
6 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az utas azért kési le a csatlakozó járatot, 
mert előző járata késett vagy annak 
időpontját megváltoztatták, a csatlakozó 
járatot üzemeltető közösségi légi fuvarozó 
az utasnak felajánlja:

Ha az utas azért kési le a csatlakozó járatot, 
mert előző járata késett vagy annak 
időpontját megváltoztatták, a késésért 
felelős közösségi légi fuvarozó az utasnak 
felajánlja:

Or. en

Módosítás 162
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
261/2004/EK rendelet
6 a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az utas azért kési le a csatlakozó járatot, 
mert előző járata késett vagy annak 
időpontját megváltoztatták, a csatlakozó 
járatot üzemeltető közösségi légi fuvarozó 
az utasnak felajánlja:

Ha az utas azért kési le a csatlakozó járatot, 
mert előző járata késett vagy annak 
időpontját megváltoztatták, a késésért 
felelős közösségi légi fuvarozó az utasnak 
felajánlja:

Or. en
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Módosítás 163
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
261/2004/EK rendelet
6a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az utas azért kési le a csatlakozó járatot, 
mert előző járata késett vagy annak 
időpontját megváltoztatták, a csatlakozó 
járatot üzemeltető közösségi légi fuvarozó 
az utasnak felajánlja:

Ha az utas azért kési le a csatlakozó járatot, 
mert előző járata késett vagy annak 
időpontját megváltoztatták, a késésért 
felelős közösségi légi fuvarozó az utasnak 
felajánlja:

Or. pl

Módosítás 164
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
261/2004/EK rendelet
6 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az utas azért kési le a csatlakozó 
járatot, mert előző járata késett vagy annak 
időpontját megváltoztatták, a csatlakozó 
járatot üzemeltető közösségi légi fuvarozó 
az utasnak felajánlja:

Ha az utas azért kési le a csatlakozó járatot, 
mert előző járata késett vagy annak 
időpontját megváltoztatták, a késésért 
felelős közösségi légi fuvarozó az utasnak 
felajánlja:

Or. fr

Indokolás

Ésszerűbbnek tűnik, hogy a következő járatot üzemeltető légitársaság helyett a késésért felelős 
légitársaság viselje a késés következményeit.

Módosítás 165
Andreas Schwab
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
261/2004/EK rendelet
6a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az utas azért kési le a csatlakozó járatot, 
mert előző járata késett vagy annak 
időpontját megváltoztatták, a csatlakozó 
járatot üzemeltető közösségi légi fuvarozó 
az utasnak felajánlja:

Ha az utas azért kési le a csatlakozó járatot, 
mert előző járata késett vagy annak 
időpontját megváltoztatták, a késésért 
felelős közösségi légi fuvarozó az utasnak 
felajánlja:

Or. de

Indokolás

A 6a. cikk (2) bekezdéséből következő módosítás. A kártérítés összegének kiszámításához az 
érintett járat késésének mértékét, és nem az érkezési helyen való megérkezéskor számított 
teljes késést kell alapul venni. Teljes útvonalra történő foglalás keretében foglalt csatlakozó 
járatok esetén az utasok védelme maga a szerződés és a Montreali Egyezmény által is 
biztosított.

Módosítás 166
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
261/2004/EK rendelet
6a cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a 9. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és 
a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
segítséget, amennyiben legalább két 
órával többet kell várnia a csatlakozásra; 
és

a 9. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és 
a 9. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
segítséget; és

Or. de

Módosítás 167
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
261/2004/EK rendelet
6a cikk – 1 bekezdés – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a 9. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és 
a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott segítséget, ha az alternatív 
járat vagy a 8. cikk szerint ajánlott egyéb 
szállítási eszköz indulásának menetrend 
szerinti időpontja legalább öt órával 
meghaladja a lekésett járat menetrendszerű 
indulását, és a késés egy vagy több 
éjszakára is kiterjed.

a 9. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és 
a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott segítséget, ha az alternatív 
járat vagy a 8. cikk szerint ajánlott egyéb 
szállítási eszköz indulásának menetrend 
szerinti időpontja legalább három órával 
meghaladja a lekésett járat menetrendszerű 
indulását, és a késés egy vagy több 
éjszakára is kiterjed.

Or. de

Módosítás 168
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
261/2004/EK rendelet
6 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az utas egy előző csatlakozó járat 
késése miatt kési le a csatlakozó járatot, 
kárpótláshoz van joga az előző járatot 
üzemeltető közösségi légi fuvarozó 
részéről a 6. cikk (2) bekezdésével 
összhangban. E célból a késést a végső 
célállomásra való menetrendszerű érkezés 
időpontjához viszonyítva kell számítani.

törölve

Or. en

Módosítás 169
Andreas Schwab
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
261/2004/EK rendelet
6a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az utas egy előző csatlakozó járat 
késése miatt kési le a csatlakozó járatot, 
kárpótláshoz van joga az előző járatot 
üzemeltető közösségi légi fuvarozó 
részéről a 6. cikk (2) bekezdésével 
összhangban. E célból a késést a végső 
célállomásra való menetrendszerű érkezés 
időpontjához viszonyítva kell számítani.

törölve

Or. de

Indokolás

A kártérítés összegének kiszámításához az érintett járat késésének mértékét, és nem az 
érkezési helyen való megérkezéskor számított teljes késést kell alapul venni. Teljes útvonalra 
történő foglalás keretében foglalt csatlakozó járatok esetén az utasok védelme maga a 
szerződés és a Montreali Egyezmény által is biztosított.

Módosítás 170
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
261/2004/EK rendelet
6a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az utas egy előző csatlakozó járat 
késése miatt kési le a csatlakozó járatot, 
kárpótláshoz van joga az előző járatot 
üzemeltető közösségi légi fuvarozó 
részéről a 6. cikk (2) bekezdésével 
összhangban. E célból a késést a végső 
célállomásra való menetrendszerű érkezés
időpontjához viszonyítva kell számítani.

Ha az utas egy előző csatlakozó járat 
késése miatt kési le a csatlakozó járatot, 
kárpótláshoz van joga az előző járatot 
üzemeltető közösségi légi fuvarozó 
részéről a 6. cikk (2) bekezdésével 
összhangban. E célból a kártalanítást az 
előző csatlakozó járat menetrendszerű 
érkezési időpontjához viszonyított késése 
alapján kell számítani.

Or. pl
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Módosítás 171
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
261/2004/EK rendelet
6 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az utas egy előző csatlakozó járat 
késése miatt kési le a csatlakozó járatot, 
kárpótláshoz van joga az előző járatot 
üzemeltető közösségi légi fuvarozó 
részéről a 6. cikk (2) bekezdésével 
összhangban. E célból a késést a végső 
célállomásra való menetrendszerű érkezés 
időpontjához viszonyítva kell számítani.

Ha az utas egy előző csatlakozó járat 
késése miatt kési le a csatlakozó járatot –
még ha e késés rendkívüli 
körülményekből is ered –, kárpótláshoz 
van joga az előző járatot üzemeltető 
közösségi légi fuvarozó részéről a 6. cikk 
(2) bekezdésével összhangban. E célból a 
késést a végső célállomásra való 
menetrendszerű érkezés időpontjához 
viszonyítva kell számítani.

Or. fr

Módosítás 172
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
261/2004/EK rendelet
6 a cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok biztosítják azon felek 
esetében, akik úgy döntenek, hogy a 
jogvitákat a nemzeti végrehajtási szervek 
vagy az alternatív vitarendezési testületek 
előtt lefolytatott eljárások útján rendezik –
a fogyasztói jogviták alternatív 
rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK 
rendelet és a 2009/22/EK irányelv 
módosításáról szóló, 2013. május 21-i 
európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben1 foglaltak szerint –, amelyek 
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eredménye nem kötelező erejű, hogy ez 
számukra a későbbiekben ne jelentsen 
akadályt ugyanazon jogvita 
vonatkozásában bírósági eljárás 
megindítására, az ilyen eljárásokra 
vonatkozó elévülési határidő miatt. Ez 
nem érinti az azon nemzetközi 
megállapodásokban foglalt, elévülésre 
vonatkozó rendelkezéseket, amelyeknek a 
tagállamok részes felei.
__________________
1 HL L 165., 2013.6.18., 63. o.

Or. en

Módosítás 173
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) bekezdés a szóban forgó légi 
fuvarozók közötti kártérítési 
megállapodásokat nem érinti.

törölve

Or. en

Módosítás 174
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
261/2004/EK rendelet
6a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) bekezdés a szóban forgó légi 
fuvarozók közötti kártérítési 

törölve
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megállapodásokat nem érinti.

Or. de

Indokolás

A 6a. cikk (2) bekezdéséből következő módosítás. A kártérítés összegének kiszámításához az 
érintett járat késésének mértékét, és nem az érkezési helyen való megérkezéskor számított 
teljes késést kell alapul venni. Teljes útvonalra történő foglalás keretében foglalt csatlakozó 
járatok esetén az utasok védelme maga a szerződés és a Montreali Egyezmény által is 
biztosított.

Módosítás 175
Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) és a (2) bekezdés olyan harmadik 
országbeli légi fuvarozókra is 
alkalmazandó, amelyek egy uniós 
repülőtérre vagy repülőtérről csatlakozó 
járatot üzemeltetnek.

Az (1) bekezdés olyan harmadik országbeli 
légi fuvarozókra is alkalmazandó, amelyek 
egy uniós repülőtérre vagy repülőtérről 
csatlakozó járatot üzemeltetnek.

Or. en

Módosítás 176
Andreas Schwab

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
261/2004/EK rendelet
6a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) és a (2) bekezdés olyan harmadik 
országbeli légi fuvarozókra is 
alkalmazandó, amelyek egy uniós 
repülőtérre vagy repülőtérről csatlakozó 

Az (1) bekezdés olyan harmadik országbeli 
légi fuvarozókra is alkalmazandó, amelyek 
egy uniós repülőtérre vagy repülőtérről 
csatlakozó járatot üzemeltetnek.”
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járatot üzemeltetnek.”

Or. de

Indokolás

A 6a. cikk (2) bekezdéséből következő módosítás. A kártérítés összegének kiszámításához az 
érintett járat késésének mértékét, és nem az érkezési helyen való megérkezéskor számított 
teljes késést kell alapul venni. Teljes útvonalra történő foglalás keretében foglalt csatlakozó 
járatok esetén az utasok védelme maga a szerződés és a Montreali Egyezmény által is 
biztosított.

Módosítás 177
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – -a pont (új)
261/2004/EK rendelet
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) Az (1) bekezdés bevezető mondatának 
helyébe a következő szöveg lép:
„Amennyiben erre a cikkre hivatkoznak, 
az utasok minden egyes késéssel érintett 
járat tekintetében a teljes kifizetett 
repülőjegyár mértékéig, legfeljebb 
azonban a következő összegben kapnak 
kártérítést:”

Or. de

Indokolás

A fapados járatok esetében az összegek aránytalanok. Egy mindössze 49 euróba kerülő jegyre 
nyújtott 250 eurós kártérítés gazdaságilag ésszerűtlen lenne. A jegyárra való jogosultságnak 
ezért korlátozhatónak kell lennie, a meghatározott összegeknek pedig felső korlátként való 
kezelése. Amennyiben azonban a késés az odautat és a visszautat egyaránt érinti, ezen összeg 
kétszeresének visszatérítése is lehetséges.

Módosítás 178
Andreas Schwab
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont
261/2004/EK rendelet
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben a „repülőútra” szó 
helyébe az „utazásra” szó lép.

törölve

Or. de

Indokolás

A 6a. cikk (2) bekezdéséből következő módosítás. A kártérítés összegének kiszámításához az 
érintett járat késésének mértékét, és nem az érkezési helyen való megérkezéskor számított 
teljes késést kell alapul venni. Teljes útvonalra történő foglalás keretében foglalt csatlakozó 
járatok esetén az utasok védelme maga a szerződés és a Montreali Egyezmény által is 
biztosított. A jelenlegi „repülőútra” kifejezést ezért meg kell tartani, és nem szabad az 
„utazásra” kifejezéssel helyettesíteni.

Módosítás 179
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdésben említett kártérítés 
kifizetése készpénzben, elektronikus banki 
átutalással, banki megbízással vagy csekkel 
történik.

Az (1) bekezdésben említett kártérítés 
kifizetése legkésőbb hét napon belül
készpénzben, elektronikus banki 
átutalással, banki megbízással vagy csekkel 
történik, illetve amennyiben az utas 
írásban ehhez hozzájárul, utazási csekkel 
vagy más szolgáltatással kell 
kiegyenlíteni.

Or. el

Módosítás 180
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A légi fuvarozó az utassal önkéntes 
megállapodásra juthat, amely az (1) 
bekezdésben említett kártérítési 
rendelkezések helyébe lép, feltéve, hogy a 
megállapodást az utas egy olyan 
dokumentum aláírásával erősíti meg, 
amely felhívja az utas figyelmét az e 
rendelet szerinti kártérítéshez való jogára.

törölve

Or. de

Módosítás 181
Sylvana Rapti

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A légi fuvarozó az utassal önkéntes 
megállapodásra juthat, amely az (1) 
bekezdésben említett kártérítési 
rendelkezések helyébe lép, feltéve, hogy a 
megállapodást az utas egy olyan 
dokumentum aláírásával erősíti meg, amely 
felhívja az utas figyelmét az e rendelet 
szerinti kártérítéshez való jogára.

A légi fuvarozó az utassal önkéntes 
megállapodásra juthat, amely az (1) 
bekezdésben említett kártérítési 
rendelkezéseket utazási csekkel és/vagy 
egyéb szolgáltatásokkal váltja ki, feltéve, 
hogy a megállapodást az utas egy olyan 
dokumentum aláírásával erősíti meg, amely 
felhívja az utas figyelmét az e rendelet 
szerinti kártérítéshez való jogára. A fent 
említett megállapodást illetően a 
bizonyítási teher az üzemeltető légi 
fuvarozóra hárul.

Or. en
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Módosítás 182
Emma McClarkin, Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
261/2004/EK rendelet
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a járat árának visszatérítése az utas 
kérésétől számított hét napon belül a 7. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
módon, az utazás meg nem tett szakaszára 
vagy szakaszaira, továbbá a már megtett 
szakaszra vagy szakaszokra, amennyiben a 
repülőút az utas eredeti utazási tervéhez 
viszonyítva már nem szolgál semmilyen 
célt, adott esetben a következővel együtt:

a jegy árának visszatérítése az utas 
kérésétől számított hét munkanapon belül 
a 7. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
módon, az utazás meg nem tett szakaszára 
vagy szakaszaira, továbbá a már megtett 
szakaszra vagy szakaszokra, amennyiben a 
repülőút az utas eredeti utazási tervéhez 
viszonyítva már nem szolgál semmilyen 
célt, adott esetben a következővel együtt:

Or. en

Indokolás

A módosítás pontosítja, hogy ez esetben munkanapokról, nem pedig naptári napokról van szó. 
A visszatérítésnek továbbá a jegy árához, nem pedig a járat árához kell kapcsolódnia, a 2. 
cikk s) pontjában meghatározottak szerint.

Módosítás 183
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az üzemeltető légi fuvarozó bizonyítani 
tudja, hogy a járat törlését, késését vagy a 
menetrend megváltoztatását rendkívüli 
körülmények okozták, és a járat törlését, 
késését vagy menetrendje megváltoztatását 
minden ésszerű intézkedés megtételével 
sem lehetett volna elkerülni, az (1) 
bekezdés b) pontja szerinti szállásköltséget 

Ha az üzemeltető légi fuvarozó bizonyítani 
tudja, hogy a járat törlését, késését vagy a 
menetrend megváltoztatását rendkívüli 
körülmények okozták, és a járat törlését, 
késését vagy menetrendje megváltoztatását 
minden ésszerű intézkedés megtételével 
sem lehetett volna elkerülni, az (1) 
bekezdés b) pontja szerinti szállásköltséget 
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éjszakánként és utasonként 100 EUR-ra és 
legfeljebb három éjszakára korlátozhatja. 
Ha az üzemeltető légi fuvarozó e 
korlátozás alkalmazása mellett dönt, az 
utasokat ekkor is köteles tájékoztatni a 
három éjszaka letelte után rendelkezésre 
álló szálláslehetőségekről, és a 14. cikkben 
meghatározott kötelezettségei továbbra is 
fennállnak.

éjszakánként és utasonként 150 EUR-ra és 
legfeljebb hét éjszakára korlátozhatja. Ha 
az üzemeltető légi fuvarozó e korlátozás 
alkalmazása mellett dönt, az utasokat ekkor 
is köteles tájékoztatni a hat éjszaka letelte 
után rendelkezésre álló 
szálláslehetőségekről, és a 14. cikkben 
meghatározott kötelezettségei továbbra is 
fennállnak.

Or. en

Módosítás 184
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az üzemeltető légi fuvarozó bizonyítani 
tudja, hogy a járat törlését, késését vagy a 
menetrend megváltoztatását rendkívüli 
körülmények okozták, és a járat törlését, 
késését vagy menetrendje megváltoztatását 
minden ésszerű intézkedés megtételével 
sem lehetett volna elkerülni, az (1) 
bekezdés b) pontja szerinti szállásköltséget 
éjszakánként és utasonként 100 EUR-ra 
és legfeljebb három éjszakára 
korlátozhatja. Ha az üzemeltető légi 
fuvarozó e korlátozás alkalmazása mellett 
dönt, az utasokat ekkor is köteles 
tájékoztatni a három éjszaka letelte után 
rendelkezésre álló szálláslehetőségekről, és 
a 14. cikkben meghatározott 
kötelezettségei továbbra is fennállnak.

Ha az üzemeltető légi fuvarozó bizonyítani 
tudja, hogy a járat törlését, késését vagy a 
menetrend megváltoztatását rendkívüli 
körülmények okozták, és a járat törlését, 
késését vagy menetrendje megváltoztatását 
minden ésszerű intézkedés megtételével 
sem lehetett volna elkerülni, az (1) 
bekezdés b) pontja szerinti elszállásolást 
legfeljebb három éjszakára korlátozhatja. 
Az üzemeltető légi fuvarozó az utasokat 
köteles tájékoztatni a három éjszaka letelte 
után rendelkezésre álló 
szálláslehetőségekről, és a 14. cikkben 
meghatározott kötelezettségei továbbra is 
fennállnak.

Or. en

Indokolás

Szállás biztosítása esetén a szállásköltségek korlátozása helyett célszerű lenne különféle 
tényezőket figyelembe venni, így például a tagállamok közötti árkülönbségeket és repülőterek 
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közelében a szobák elérhetőségét.

Módosítás 185
Franz Obermayr

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az üzemeltető légi fuvarozó bizonyítani 
tudja, hogy a járat törlését, késését vagy a 
menetrend megváltoztatását rendkívüli 
körülmények okozták, és a járat törlését, 
késését vagy menetrendje megváltoztatását 
minden ésszerű intézkedés megtételével 
sem lehetett volna elkerülni, az (1) 
bekezdés b) pontja szerinti szállásköltséget 
éjszakánként és utasonként 100 EUR-ra és 
legfeljebb három éjszakára korlátozhatja. 
Ha az üzemeltető légi fuvarozó e 
korlátozás alkalmazása mellett dönt, az 
utasokat ekkor is köteles tájékoztatni a 
három éjszaka letelte után rendelkezésre 
álló szálláslehetőségekről, és a 14. cikkben 
meghatározott kötelezettségei továbbra is 
fennállnak.

Ha az üzemeltető légi fuvarozó bizonyítani 
tudja, hogy a járat törlését, késését vagy a 
menetrend megváltoztatását rendkívüli 
körülmények okozták, és a járat törlését, 
késését vagy menetrendje megváltoztatását 
minden ésszerű intézkedés megtételével 
sem lehetett volna elkerülni, az (1) 
bekezdés b) pontja szerinti szállásköltséget 
éjszakánként és utasonként 100 EUR-ra és 
legfeljebb nyolc éjszakára korlátozhatja. 
Ha az üzemeltető légi fuvarozó e 
korlátozás alkalmazása mellett dönt, az 
utasokat ekkor is köteles tájékoztatni a 
nyolc éjszaka letelte után rendelkezésre 
álló szálláslehetőségekről, és a 14. cikkben 
meghatározott kötelezettségei továbbra is 
fennállnak.

Or. de

Módosítás 186
Josef Weidenholzer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Ha az üzemeltető légi fuvarozó 
bizonyítani tudja, hogy a járat törlését, 

Ha az üzemeltető légi fuvarozó bizonyítani 
tudja, hogy a járat törlését, késését vagy a 
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késését vagy a menetrend megváltoztatását 
rendkívüli körülmények okozták, és a járat 
törlését, késését vagy menetrendje 
megváltoztatását minden ésszerű 
intézkedés megtételével sem lehetett volna 
elkerülni, az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
szállásköltséget éjszakánként és utasonként 
100 EUR-ra és legfeljebb három éjszakára 
korlátozhatja. Ha az üzemeltető légi 
fuvarozó e korlátozás alkalmazása mellett 
dönt, az utasokat ekkor is köteles 
tájékoztatni a három éjszaka letelte után 
rendelkezésre álló szálláslehetőségekről, és 
a 14. cikkben meghatározott 
kötelezettségei továbbra is fennállnak.

menetrend megváltoztatását rendkívüli 
körülmények okozták, és a járat törlését, 
késését vagy menetrendje megváltoztatását 
minden ésszerű intézkedés megtételével 
sem lehetett volna elkerülni, az (1) 
bekezdés b) pontja szerinti szállásköltséget 
éjszakánként és utasonként 250 EUR-ra és 
legfeljebb három éjszakára korlátozhatja. 
Ha az üzemeltető légi fuvarozó e 
korlátozás alkalmazása mellett dönt, az 
utasokat ekkor is köteles tájékoztatni a 
három éjszaka letelte után rendelkezésre 
álló szálláslehetőségekről, és a 14. cikkben 
meghatározott kötelezettségei továbbra is 
fennállnak.

Or. de

Módosítás 187
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az üzemeltető légi fuvarozó bizonyítani 
tudja, hogy a járat törlését, késését vagy a 
menetrend megváltoztatását rendkívüli 
körülmények okozták, és a járat törlését, 
késését vagy menetrendje megváltoztatását 
minden ésszerű intézkedés megtételével 
sem lehetett volna elkerülni, az (1) 
bekezdés b) pontja szerinti szállásköltséget 
éjszakánként és utasonként 100 EUR-ra és 
legfeljebb három éjszakára korlátozhatja. 
Ha az üzemeltető légi fuvarozó e 
korlátozás alkalmazása mellett dönt, az 
utasokat ekkor is köteles tájékoztatni a 
három éjszaka letelte után rendelkezésre 
álló szálláslehetőségekről, és a 14. 
cikkben meghatározott kötelezettségei 
továbbra is fennállnak.

Ha az üzemeltető légi fuvarozó bizonyítani 
tudja, hogy a járat törlését, késését vagy a 
menetrend megváltoztatását rendkívüli 
körülmények okozták, és a járat törlését, 
késését vagy menetrendje megváltoztatását 
minden ésszerű intézkedés megtételével 
sem lehetett volna elkerülni, az (1) 
bekezdés b) pontja szerinti szállásköltséget 
éjszakánként és utasonként 200 EUR-ra 
korlátozhatja.
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Or. de

Módosítás 188
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
szállásbiztosítási kötelezettség nem áll 
fenn, ha az érintett járat 250 km-es vagy 
ennél kevesebb távolságot tenne meg és 
legfeljebb 80 hellyel rendelkező 
repülőgéppel üzemel, kivéve, ha 
csatlakozó járatról van szó. Ha az 
üzemeltető légi fuvarozó ezt a mentességet 
választja, az utasokat akkor is tájékoztatni 
köteles az elérhető szálláslehetőségekről.

törölve

Or. de

Módosítás 189
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
szállásbiztosítási kötelezettség nem áll 
fenn, ha az érintett járat 250 km-es vagy 
ennél kevesebb távolságot tenne meg és 
legfeljebb 80 hellyel rendelkező 
repülőgéppel üzemel, kivéve, ha 
csatlakozó járatról van szó. Ha az 
üzemeltető légi fuvarozó ezt a mentességet 
választja, az utasokat akkor is tájékoztatni 

törölve
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köteles az elérhető szálláslehetőségekről.

Or. el

Indokolás

Érthetetlen, miért lenne ez esetben az elszállásolás szempontjából meghatározó jelentősége a 
távolságnak. Emellett nem szabad a repülőgépek ülőhelyének számától függő korlátozást 
alkalmazni, mivel sok szigeti és a fő útvonalakon kívül eső repülőteret kis repülőgépekkel 
szolgálnak ki. 

Módosítás 190
Sylvana Rapti

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az utas az indulási repülőtéren a 8. cikk 
(1) bekezdése a) pontja szerinti 
visszatérítés mellett dönt, vagy ha a 
későbbi időpontban történő utazást 
választja a 8. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja szerint, az érintett járattal 
kapcsolatosan megszűnik a 9. cikk (1) 
bekezdése szerinti ellátáshoz való joga.

Ha az utas az indulási repülőtéren a 8. cikk 
(1) bekezdése a) pontja szerinti 
visszatérítés mellett dönt, vagy ha a 
későbbi időpontban történő utazást 
választja a 8. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja szerint, az érintett járattal 
kapcsolatosan megszűnik a 9. cikk (1) 
bekezdésének a) és b) pontja szerinti 
ellátáshoz való joga.

Or. en

Módosítás 191
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
261/2004/EK rendelet
14 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cikk az (1) bekezdést megelőzően a 
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következő bekezdéssel egészül ki:
„(-1) A légi fuvarozók biztosítják, hogy 
valamennyi repülőtéren, amelyen 
tevékenységet folytatnak, kapcsolattartó 
vagy az adott légi fuvarozó által megbízott 
harmadik személy álljon rendelkezésre 
azzal a céllal, hogy megadja az utasoknak 
az őket megillető jogokkal kapcsolatban 
szükséges tájékoztatást (beleértve a 
panaszkezelési eljárásokat is), és hogy 
segítséget nyújtson az utasoknak, 
valamint hogy azonnali intézkedéseket 
tegyen az utazás megszakadása és 
elveszett vagy késve érkező poggyász 
esetén.”

Or. de

Módosítás 192
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
261/2004/EK rendelet
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A járat törlése vagy késése esetén az 
üzemeltető légi fuvarozó a lehető 
leghamarabb – és legkésőbb a menetrend 
szerinti indulási idő után 30 perccel –
értesíti az utasokat a helyzetről, valamint a 
becsült indulási időről, amint ez az 
információ rendelkezésére áll; a (6) és (7) 
bekezdés szerint közvetítőn keresztül 
megvásárolt jeggyel rendelkező utasokat 
pedig abban az esetben, ha megkapta azok 
elérhetőségeit.

A járat törlése vagy késése esetén az 
üzemeltető légi fuvarozó a lehető 
leghamarabb – és legkésőbb a menetrend 
szerinti indulás időpontjában – értesíti az 
utasokat a helyzetről, valamint a becsült 
indulási időről, amint ez az információ 
rendelkezésére áll; a (6) és (7) bekezdés 
szerint közvetítőn keresztül megvásárolt 
jeggyel rendelkező utasokat pedig abban az 
esetben, ha megkapta azok elérhetőségeit.

Or. fr

Indokolás

Az utasok tájékoztatása terén a legjobb megoldás az lenne, ha e tájékoztatást a rendelkezésre 
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állását követően azonnal, lehetőség szerint a felszállás tervezett időpontja előtt megadnák. A 
tájékoztatás időpontja tekintetében ésszerűnek tűnik elvárni, hogy a légitársaság legkésőbb a 
repülőgép tervezett felszállásának időpontban tájékoztassa az utasokat a helyzetről.

Módosítás 193
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
261/2004/EK rendelet
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az utas a jegyét nem közvetlenül az 
üzemeltető légi fuvarozótól vásárolja, 
hanem egy az Unióban működő közvetítőn 
keresztül, a közvetítő megadja a légi 
fuvarozónak az utas elérhetőségeit, feltéve, 
hogy az utas erre kifejezett és írásos 
felhatalmazást adott. Ilyen felhatalmazást 
csak önkéntes beleegyezés alapján lehet 
adni. A légi fuvarozó az elérhetőségi 
adatokat kizárólag az e cikk szerinti 
tájékoztatási kötelezettségének 
teljesítéséhez használhatja fel, marketing 
céljából nem, és azokat a szállítási 
szerződés végrehajtása után 72 órán belül 
meg kell semmisítenie. Az adatok tárolása, 
feldolgozása, és az azokhoz való 
hozzáférés során be kell tartani a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet24 .

Ha az utas a jegyét nem közvetlenül az 
üzemeltető légi fuvarozótól vásárolja, 
hanem egy az Unióban működő közvetítőn 
keresztül, a közvetítő megadja a légi 
fuvarozónak az utas elérhetőségeit, feltéve, 
hogy az utas erre kifejezett és írásos 
felhatalmazást adott. Ilyen felhatalmazást 
csak önkéntes beleegyezés alapján lehet 
adni. A légi fuvarozó az elérhetőségi 
adatokat kizárólag az e rendelet szerinti 
tájékoztatási kötelezettségének 
teljesítéséhez használhatja fel, marketing 
céljából nem, és azokat a szállítási 
szerződés végrehajtása után 72 órán belül 
meg kell semmisítenie. Az adatok tárolása, 
feldolgozása, és az azokhoz való 
hozzáférés során be kell tartani a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet24 .

__________________ __________________
24 HL L 281., 1995.11.23., 31. o. 24 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

Or. en

Módosítás 194
Emma McClarkin, Adam Bielan
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
261/2004/EK rendelet
16 a cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az utas az e rendelet szerinti jogai 
tekintetében panaszt kíván benyújtani a 
légi fuvarozónak, a panaszt a járat 
indulásának napjától vagy tervezett 
napjától számított három hónapon belül 
kell benyújtania. A panasz beérkezésétől 
számított 7 napon belül a fuvarozónak 
vissza kell igazolnia az utas panaszának 
kézhezvételét. A panasz kézhezvételétől 
számított két hónapon belül a fuvarozó 
köteles kimerítő választ adni az utasnak.

Ha az utas az e rendelet szerinti jogai 
tekintetében panaszt kíván benyújtani a 
légi fuvarozónak, a panaszt a járat 
indulásának napjától vagy tervezett 
napjától számított három hónapon belül 
kell benyújtania. A panasz beérkezésétől 
számított 7 munkanapon belül a 
fuvarozónak vissza kell igazolnia az utas 
panaszának kézhezvételét. A panasz 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül a fuvarozó köteles kimerítő választ 
adni az utasnak.

Or. en

Indokolás

A módosítás pontosítja, hogy ez esetben munkanapokról, nem pedig naptári napokról van szó.

Módosítás 195
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
261/2004/EK rendelet
16a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az utas az e rendelet szerinti jogai 
tekintetében panaszt kíván benyújtani a 
légi fuvarozónak, a panaszt a járat 
indulásának napjától vagy tervezett 
napjától számított három hónapon belül 
kell benyújtania. A panasz beérkezésétől 
számított 7 napon belül a fuvarozónak 
vissza kell igazolnia az utas panaszának 
kézhezvételét. A panasz kézhezvételétől 

Ha az utas az e rendeletben meghatározott 
jogokkal összefüggésben követelést vagy
panaszt kíván benyújtani a légi 
fuvarozónak, ezt a járat foglalás szerinti 
indulási idejétől számított három hónapon 
belül kell írásban vagy elektronikus 
formában megtennie. A követelés vagy
panasz beérkezésétől számított 7 napon 
belül a fuvarozónak vissza kell igazolnia az 
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számított két hónapon belül a fuvarozó 
köteles kimerítő választ adni az utasnak.

utas panaszának kézhezvételét. A panasz 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül a fuvarozó köteles kimerítő választ 
adni az utasnak.

Or. de

Módosítás 196
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
261/2004/EK rendelet
16 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az utas az e rendelet szerinti jogai 
tekintetében panaszt kíván benyújtani a 
légi fuvarozónak, a panaszt a járat 
indulásának napjától vagy tervezett 
napjától számított három hónapon belül 
kell benyújtania. A panasz beérkezésétől 
számított 7 napon belül a fuvarozónak 
vissza kell igazolnia az utas panaszának 
kézhezvételét. A panasz kézhezvételétől 
számított két hónapon belül a légi fuvarozó 
köteles kimerítő választ adni az utasnak.

Ha az utas az e rendelet szerinti jogai 
tekintetében panaszt kíván benyújtani a 
légi fuvarozónak, a panaszt a járat 
indulásának napjától vagy tervezett 
napjától számított hat hónapon belül kell 
benyújtania. Az 1. cikk (1) bekezdésében 
említett esetek egyikének fennállásakor a 
légi fuvarozók írásban haladéktalanul 
tájékoztatják az utasokat azzal a címmel 
kapcsolatban, amelyre panaszukat 
küldhetik, valamint a panaszok 
benyújtásának hat hónapos határidejéről. 
A panasz beérkezésétől számított 7 napon 
belül a fuvarozónak vissza kell igazolnia az 
utas panaszának kézhezvételét. A panasz 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül a légi fuvarozó köteles kimerítő 
választ adni az utasnak.

Or. de

Módosítás 197
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont



AM\1005678HU.doc 63/84 PE521.501v01-00

HU

261/2004/EK rendelet
16 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha az utas az e rendelet szerinti jogai 
tekintetében panaszt kíván benyújtani a 
légi fuvarozónak, a panaszt a járat 
indulásának napjától vagy tervezett 
napjától számított három hónapon belül 
kell benyújtania. A panasz beérkezésétől 
számított 7 napon belül a fuvarozónak 
vissza kell igazolnia az utas panaszának 
kézhezvételét. A panasz kézhezvételétől 
számított két hónapon belül a fuvarozó 
köteles kimerítő választ adni az utasnak.

Ha az utas az e rendelet szerinti jogai 
tekintetében panaszt kíván benyújtani a 
légi fuvarozónak, a panaszt a járat 
indulásának napjától vagy tervezett 
napjától számított hat hónapon belül kell 
benyújtania. A panasz beérkezésétől 
számított 7 napon belül a fuvarozónak 
vissza kell igazolnia az utas panaszának 
kézhezvételét. A panasz kézhezvételétől 
számított két hónapon belül a fuvarozó 
köteles kimerítő választ adni az utasnak.

Or. en

Módosítás 198
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
261/2004/EK rendelet
16a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A panasz beérkezésétől számított 7 napon 
belül a kijelölt szervnek vissza kell 
igazolnia a panasz kézhezvételét, és annak 
másolatát meg kell küldenie a megfelelő 
nemzeti végrehajtási szervnek. A végleges 
választ legkésőbb a panasz kézhezvételétől 
számított három hónapon belül meg kell 
adni a panaszosnak. A végleges válasz 
másolatát szintén meg kell küldeni a 
nemzeti végrehajtási szervnek.

A panasz beérkezésétől számított 7 napon 
belül a kijelölt szerv köteles visszaigazolni
a panasz kézhezvételét, és köteles 
megküldeni annak másolatát a megfelelő 
nemzeti végrehajtási szervnek. A végleges 
választ legkésőbb a panasz kézhezvételétől 
számított 90 napon belül meg kell adni a 
panaszosnak. A végleges válasz másolatát 
szintén meg kell küldeni a nemzeti 
végrehajtási szervnek.

Or. de

Indokolás

Ez lehetővé tenné az alternatív vitarendezésről szóló 2013/11/EU irányelvben felvázolt 
megoldást. Jóllehet ez a 90 napos határidő meghosszabbításának tűnik, de csak igen összetett 
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kivételes esetekben. Ez alatt a technikailag rendkívül nehéz esetek értendők, amelyekben –
például életbiztosítással kapcsolatos jogviták esetén – összetett számításokat kell végezni, 
vagy szakértők véleményét kell kikérni. Ezek egyike sem fog itt előfordulni.

Módosítás 199
Sylvana Rapti

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
261/2004/EK rendelet
16 a cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A légi fuvarozók évente, legkésőbb a 
következő naptári év áprilisának végén 
jelentést készítenek. A jelentés teljes körű 
és pontos tájékoztatást tartalmaz többek 
között az alábbiakról:
i. a 261/2004/EK rendelet alapján 
beérkezett igények és panaszok száma,
ii. a légi fuvarozók által elfogadott 
igények és panaszok száma és százalékos 
aránya,
iii. a kezelésükhöz szükséges idő,
iv. a közös megegyezéssel rendezett 
igények és panaszok száma és százalékos 
aránya,
v. az igénylők számára kifizetett kártérítés 
teljes összege.

Or. en

Módosítás 200
Emma McClarkin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
261/2004/EK rendelet
1 cikk – 3 bekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

(3) E rendelet Gibraltár repülőterére 
történő alkalmazását a Spanyol Királyság, 
illetve az Egyesült Királyság 
külügyminiszterei által Londonban, 1987. 
december 2-án kiadott együttes 
nyilatkozatban szereplő megállapodás 
alkalmazásáig fel kell függeszteni. 
Spanyolország, illetve Nagy-Britannia és 
Észak-Írország Egyesült Királysága 
kormányai tájékoztatják a Tanácsot az 
alkalmazásáról.

törölve

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata nem hagyja el a 2004. évi rendeletből a Gibraltár repülőterére történő 
alkalmazás felfüggesztéséről szóló záradékot. 2006-ban az Egyesült Királyság, Spanyolország 
és Gibraltár kormánya konstruktív megállapodásra jutott, amely biztosította Gibraltár 
repülőterének az egységes légiközlekedési piachoz való csatlakozását. A gibraltári létesítmény 
uniós repülőtér, ezért a Szerződésekkel összhangban valamennyi uniós légiközlekedési 
intézkedést Gibraltárra is ki kell terjeszteni.

Módosítás 201
Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2027/97/EK rendelet
6 d cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az utasok az előírt kézipoggyász-kereten 
felül további díj alkalmazása nélkül 
felvihetik az utastérbe alapvető személyes 
tárgyaikat vagy tulajdonukat, beleértve a 
repülőtéren vásárolt tárgyakat is.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás összhangban áll az Európai Parlament álláspontjával, amelyet az Európai 
Parlament plenáris ülése alkalmával az „egy darab csomagra vonatkozó szabályról” 
rendezett vita során ismertetett 2013 januárjában (O-000220/2012), valamint a Parlament 
által 2012-ben elfogadott három különböző jelentésben is: a légi utasok szerzett jogairól és 
azok érvényesüléséről szóló jelentésben (Keith Taylor, P7_TA(2012)0099), az Unió regionális 
repülőtereinek és légi szolgáltatásainak jövőjéről szóló jelentésben (Philip Bradbourn, 
P7_TA(2012)0152), valamint a különböző közlekedési módokban érvényesülő utasjogokról 
szóló jelentésben (George Bach, P7_TA(2012)0371).

Módosítás 202
Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2027/97 rendelet
6 cikk – d pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Noha a légi fuvarozók teljes mértékű 
kereskedelmi szabadságot élveznek a 
poggyász-szállítás feltételeinek 
megszabásában, világosan jelezniük kell a 
helyfoglaláskor és az utasfelvételi pultnál 
(az önkiszolgáló utasfelvételi automatákat 
is beleértve) egyaránt, hogy az utasok a 
jegyükön szereplő egyes járatok esetében 
mennyi és milyen poggyászt vihetnek fel a 
repülőgépre és mennyit adhatnak fel, 
valamint tájékoztatniuk kell őket arról, 
hogy milyen korlátozások érvényesek a 
poggyászok száma tekintetében az adott 
maximális engedélyezett 
poggyászmennyiségen belül. Ha a 
poggyász szállítására további díjakat 
szabnak ki, a légi fuvarozóknak 
egyértelműen meg kell jelölniük e díjak 
minden részletét mind a helyfoglaláskor, 
mind pedig, kérésre, a repülőtéren.

A légi fuvarozóknak világosan jelezniük 
kell a helyfoglaláskor és az utasfelvételi 
pultnál (az önkiszolgáló utasfelvételi 
automatákat is beleértve) egyaránt, hogy az 
utasok a jegyükön szereplő egyes járatok 
esetében mennyi és milyen poggyászt 
vihetnek fel a repülőgépre és mennyit 
adhatnak fel, valamint tájékoztatniuk kell 
őket arról, hogy milyen korlátozások 
érvényesek a poggyászok száma 
tekintetében az adott maximális 
engedélyezett poggyászmennyiségen belül. 
Ha a poggyász szállítására további díjakat 
szabnak ki, a légi fuvarozóknak 
egyértelműen meg kell jelölniük e díjak 
minden részletét mind a helyfoglaláskor, 
mind pedig a repülőtéren.

Or. en
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Indokolás

E jogszabály néhány kisebb feltételt megállapít a kézipoggyász szállítására vonatkozóan, 
ezért helytelen azt állítani, hogy a légi fuvarozók teljes mértékű kereskedelmi szabadságot 
élveznek a poggyász-szállítás feltételeinek megszabásában.

Módosítás 203
Preslav Borissov

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2027/97/EK rendelet
6 d cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Noha a légi fuvarozók teljes mértékű 
kereskedelmi szabadságot élveznek a 
poggyász-szállítás feltételeinek 
megszabásában, világosan jelezniük kell a 
helyfoglaláskor és az utasfelvételi pultnál 
(az önkiszolgáló utasfelvételi automatákat 
is beleértve) egyaránt, hogy az utasok a 
jegyükön szereplő egyes járatok esetében 
mennyi és milyen poggyászt vihetnek fel a 
repülőgépre és mennyit adhatnak fel, 
valamint tájékoztatniuk kell őket arról, 
hogy milyen korlátozások érvényesek a 
poggyászok száma tekintetében az adott 
maximális engedélyezett 
poggyászmennyiségen belül. Ha a 
poggyász szállítására további díjakat 
szabnak ki, a légi fuvarozóknak 
egyértelműen meg kell jelölniük e díjak 
minden részletét mind a helyfoglaláskor, 
mind pedig, kérésre, a repülőtéren.

Noha a légi fuvarozók teljes mértékű 
kereskedelmi szabadságot élveznek a 
poggyász-szállítás feltételeinek 
megszabásában, világosan jelezniük kell a
helyfoglalás kezdetekor és az utasfelvételi 
pultnál (az önkiszolgáló utasfelvételi 
automatákat is beleértve) egyaránt, hogy az 
utasok a jegyükön szereplő egyes járatok 
esetében mennyi és milyen poggyászt 
vihetnek fel a repülőgépre és mennyit 
adhatnak fel, valamint tájékoztatniuk kell 
őket arról, hogy milyen korlátozások 
érvényesek a poggyászok száma 
tekintetében az adott maximális 
engedélyezett poggyászmennyiségen belül. 
Ha a poggyász szállítására további díjakat 
szabnak ki, a légi fuvarozóknak 
egyértelműen meg kell jelölniük e díjak 
minden részletét mind a helyfoglalás 
kezdetekor, mind pedig, kérésre, a 
repülőtéren.

Or. en

Módosítás 204
Sylvana Rapti
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2027/97/EK rendelet
6 d cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Noha a légi fuvarozók teljes mértékű 
kereskedelmi szabadságot élveznek a 
poggyász-szállítás feltételeinek 
megszabásában, világosan jelezniük kell a 
helyfoglaláskor és az utasfelvételi pultnál 
(az önkiszolgáló utasfelvételi automatákat 
is beleértve) egyaránt, hogy az utasok a 
jegyükön szereplő egyes járatok esetében 
mennyi és milyen poggyászt vihetnek fel a 
repülőgépre és mennyit adhatnak fel, 
valamint tájékoztatniuk kell őket arról, 
hogy milyen korlátozások érvényesek a 
poggyászok száma tekintetében az adott 
maximális engedélyezett 
poggyászmennyiségen belül. Ha a 
poggyász szállítására további díjakat 
szabnak ki, a légi fuvarozóknak 
egyértelműen meg kell jelölniük e díjak 
minden részletét mind a helyfoglaláskor, 
mind pedig, kérésre, a repülőtéren.

A légi fuvarozóknak világosan jelezniük 
kell a helyfoglaláskor és az utasfelvételi 
pultnál (az önkiszolgáló utasfelvételi 
automatákat is beleértve) egyaránt, hogy az 
utasok a jegyükön szereplő egyes járatok 
esetében mennyi és milyen poggyászt 
vihetnek fel a repülőgépre és mennyit 
adhatnak fel, valamint tájékoztatniuk kell 
őket arról, hogy milyen korlátozások 
érvényesek a poggyászok száma 
tekintetében az adott maximális 
engedélyezett poggyászmennyiségen belül. 
Ha a poggyász szállítására további díjakat 
szabnak ki, a légi fuvarozóknak 
egyértelműen meg kell jelölniük e díjak 
minden részletét mind a helyfoglaláskor, 
mind pedig a repülőtéren.

Or. en

Módosítás 205
Konstantinos Poupakis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2027/97/EK rendelet
6 d cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Noha a légi fuvarozók teljes mértékű 
kereskedelmi szabadságot élveznek a 
poggyász-szállítás feltételeinek 
megszabásában, világosan jelezniük kell a 
helyfoglaláskor és az utasfelvételi pultnál 
(az önkiszolgáló utasfelvételi automatákat 

A légi fuvarozóknak világosan jelezniük 
kell a helyfoglaláskor és az utasfelvételi 
pultnál (az önkiszolgáló utasfelvételi 
automatákat is beleértve) egyaránt, hogy az 
utasok a jegyükön szereplő egyes járatok 
esetében mennyi és milyen poggyászt 
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is beleértve) egyaránt, hogy az utasok a 
jegyükön szereplő egyes járatok esetében 
mennyi és milyen poggyászt vihetnek fel a 
repülőgépre és mennyit adhatnak fel, 
valamint tájékoztatniuk kell őket arról, 
hogy milyen korlátozások érvényesek a 
poggyászok száma tekintetében az adott 
maximális engedélyezett
poggyászmennyiségen belül. Ha a 
poggyász szállítására további díjakat 
szabnak ki, a légi fuvarozóknak 
egyértelműen meg kell jelölniük e díjak 
minden részletét mind a helyfoglaláskor, 
mind pedig, kérésre, a repülőtéren.

vihetnek fel a repülőgépre és mennyit 
adhatnak fel, valamint tájékoztatniuk kell 
őket arról, hogy milyen korlátozások 
érvényesek a poggyászok száma 
tekintetében az adott maximális 
engedélyezett poggyászmennyiségen belül. 
Ha a poggyász szállítására további díjakat 
szabnak ki, a légi fuvarozóknak 
egyértelműen meg kell jelölniük e díjak 
minden részletét mind a helyfoglaláskor, 
mind pedig a repülőtéren.

Or. el

Indokolás

A felvilágosítás a poggyászokkal kapcsolatos díjszabásról elengedhetetlen az árak utasok 
számára történő átláthatóságának biztosításához.

Módosítás 206
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2027/97/EK rendelet
6 d cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az utasok – az előírt maximális 
kézipoggyászkereten felül, de max. 5 kg-ig 
– ingyenesen vihetik fel az utastérbe 
alapvető személyes tárgyaikat vagy 
tulajdonukat, beleértve a repülőtéren 
vásárolt, tárgyakat is.

Or. de

Módosítás 207
Konstantinos Poupakis
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2027/97/EK rendelet
6 d cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az utasok az utastérbe felvihető 
maximális megengedett mennyiségű 
poggyászon felül díjmentesen magukkal 
vihetnek alapvető személyes tárgyakat, 
beleértve azokat, amelyeket a repülőtéren 
vásároltak.

Or. el

Indokolás

Ez a rendelkezés az utasokat a gyakorlatban létező túlzott korlátozásoktól védi és lehetővé 
teszi számukra, hogy a repülőgép fedélzetére ésszerű mennyiségű kézipoggyászt vihessenek fel, 
beleértve a repülőtéren vásárolt tárgyakat.

Módosítás 208
Sylvana Rapti

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2027/97/EK rendelet
6 d cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az utasok számára lehetővé kell 
tenni, hogy az előírt kézipoggyászkereten 
felül további díj alkalmazása nélkül 
felvihessék az utastérbe alapvető 
személyes tárgyaikat vagy tulajdonukat, 
beleértve a repülőtéren vásárolt tárgyakat 
is.

Or. en

Módosítás 209
Preslav Borissov
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2027/97/EK rendelet
6 d cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 6d. cikk a következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Az utasok az előírt maximális 
kézipoggyászkereten felül ingyenesen 
felvihetik az utastérbe a repülőtéren 
vásárolt tárgyakat.”

Or. en

Módosítás 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2027/97/EK rendelet
6 d cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor rendkívüli körülményekből 
kifolyólag, például biztonsági okokból 
vagy a repülőgép típusának a helyfoglalás 
után bekövetkezett megváltozása miatt az 
engedélyezett poggyász részét képező 
tárgyakat nem lehet az utastérben
szállítani, a légi fuvarozó – az utasra 
kirótt további díj alkalmazása nélkül –
azokat a raktérben szállíthatja.

A légi fuvarozó dönthet úgy, hogy a fenti 
tárgyakat a légi jármű rakterében 
szállítja, amennyiben a biztonsági 
okokhoz fűződő rendkívüli körülmények 
és a légi jármű egyedi jellemzői nem teszik 
lehetővé az utastérben való szállítást. Ilyen 
esetben további díjakat nem számítanak 
fel.

Or. en

Módosítás 211
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont



PE521.501v01-00 72/84 AM\1005678HU.doc

HU

2027/97/EK rendelet
6 d cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az utasok az utastérben engedélyezett 
személyi poggyászokon felül jogosultak 
ingyenesen az utastérbe vinni az indulási 
oldalán vásárolt termékeket.

Or. fr

Indokolás

E helyzet pontosítására különösen azért van szükség, mert az egyes légi fuvarozók által 
alkalmazott jelenlegi gyakorlat szerint csupán egyetlen kézipoggyász felvitelét engedélyezik az 
utastérbe, az ezen felüli minden további elemre – az indulási oldali vásárlásokat is beleértve –
pedig díjat számítanak fel. E gyakorlat – főként átláthatatlansága miatt – zavart kelthet az 
utasok körében.

Módosítás 212
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
2027/97/EK rendelet
6 e cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy hangszer túlságosan nagy ahhoz, 
hogy az utastérben a poggyásztartóban 
vagy az ülés alatt biztonságosan lehessen 
tárolni, a légi fuvarozó második viteldíj 
megfizetését kérheti, amennyiben az ilyen 
hangszert az utas kézipoggyászként egy 
másik ülésen szállítja. Ha második viteldíj 
megfizetésére kerül sor, a légi fuvarozónak 
a lehetőségek szerint mindent meg kell 
tennie azért, hogy az utas és a hangszer 
egymás melletti üléseket foglaljon el. Ha 
erre megvan a lehetőség és az utas kéri, a 
hangszereket a raktér egy fűtött részében 
kell szállítani az alkalmazandó biztonsági 
szabályoktól, a rendelkezésre álló helytől 
és az érintett repülőgép műszaki 

Ha egy hangszer túlságosan nagy ahhoz, 
hogy az utastérben a poggyásztartóban 
vagy az ülés alatt biztonságosan lehessen 
tárolni, a légi fuvarozó második viteldíj 
megfizetését kérheti, amennyiben az ilyen 
hangszert az utas kézipoggyászként egy 
másik ülésen szállítja. Ha második viteldíj 
megfizetésére kerül sor, a légi fuvarozónak 
a lehetőségek szerint mindent meg kell 
tennie azért, hogy az utas és a hangszer 
egymás melletti üléseket foglaljon el. Ha 
erre megvan a lehetőség és az utas kéri, a 
hangszereket a raktér egy fűtött részében 
kell szállítani az alkalmazandó biztonsági 
szabályoktól, a rendelkezésre álló helytől 
és az érintett repülőgép műszaki 
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előírásaitól függően. A légi fuvarozónak 
egyértelműen meg kell jelölnie feltételei 
között azt, hogy a hangszereket milyen 
szabályok szerint és milyen díjért szállítja.

előírásaitól függően. A légi fuvarozó 
egyedi címkékkel látja el az ilyen 
hangszereket annak biztosítása 
érdekében, hogy azokat kellő 
gondossággal kezeljék. A légi fuvarozónak 
egyértelműen meg kell jelölnie feltételei 
között azt, hogy a hangszereket milyen 
szabályok szerint és milyen díjért szállítja.

Or. en

Módosítás 213
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Melléklet: az e rendelet alkalmazásában 
rendkívülinek tekintett körülmények nem 
kimerítő jellegű felsorolása

Melléklet: az e rendelet alkalmazásában 
rendkívülinek tekintett körülmények 
végleges felsorolása

Or. de

Módosítás 214
Sylvana Rapti

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Melléklet: az e rendelet alkalmazásában 
rendkívülinek tekintett körülmények nem
kimerítő jellegű felsorolása

Melléklet: az e rendelet alkalmazásában 
rendkívülinek tekintett körülmények tételes
felsorolása

Or. en



PE521.501v01-00 74/84 AM\1005678HU.doc

HU

Módosítás 215
Marc Tarabella

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendkívülinek tekintendők a következő 
körülmények:

Egyértelműen rendkívülinek tekintendők a 
következő körülmények:

Or. fr

Módosítás 216
Cornelis de Jong

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendkívülinek tekintendők a következő 
körülmények:

Kötelező szabályként mindenkor 
rendkívülinek tekintendők a következő 
körülmények:

Or. en

Módosítás 217
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 1 pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a légi jármű szokásos üzemeltetésével 
együtt nem járó műszaki problémák, 
például az érintett járatüzemeltetés során 

törölve
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feltárt meghibásodás, amely 
megakadályozza az üzemeltetés zavartalan 
folytatását; vagy rejtett, a gyártó vagy egy 
illetékes hatóság által jelzett gyártási hiba, 
amely a repülés biztonságát befolyásolja;

Or. de

Indokolás

E rendkívüli körülmény a „járatüzemeltetés” lehetetlenségétől függ – bizonytalan, nagyon 
homályos és igencsak értelmezésre szoruló jogi fogalom. A kimentési lehetőséget 
korlátozottan kellene alkalmazni.

Módosítás 218
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 1 pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a légi jármű szokásos üzemeltetésével 
együtt nem járó műszaki problémák,
például az érintett járatüzemeltetés során 
feltárt meghibásodás, amely 
megakadályozza az üzemeltetés zavartalan 
folytatását; vagy rejtett, a gyártó vagy egy 
illetékes hatóság által jelzett gyártási hiba, 
amely a repülés biztonságát befolyásolja;

a légi járművet érintő műszaki problémák,
amelyeket rejtett, a gyártó vagy egy 
illetékes repülésbiztonsági hatóság által 
jelzett gyártási hiba idéz elő; minden egyéb 
műszaki probléma e rendelet 
alkalmazásában nem minősül rendkívüli 
körülménynek;

Or. en

Módosítás 219
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 1 pont – ii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a légi jármű szokásos üzemeltetésével 
együtt nem járó műszaki problémák, 
például az érintett járatüzemeltetés során
feltárt meghibásodás, amely 
megakadályozza az üzemeltetés zavartalan 
folytatását; vagy rejtett, a gyártó vagy egy 
illetékes hatóság által jelzett gyártási hiba, 
amely a repülés biztonságát befolyásolja;

a megfelelően elvégzett műszaki 
ellenőrzések ellenére fellépő műszaki 
problémák, például az olyan feltárt 
meghibásodás, amely megakadályozza a 
biztonságos járatüzemeltetést; vagy rejtett, 
a gyártó vagy egy illetékes hatóság által 
jelzett gyártási hiba, amely a repülés 
biztonságát befolyásolja;

Or. pl

Módosítás 220
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 1 pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a járat biztonságos üzemeltetését 
lehetetlenné tevő háborúk, politikai 
zavargások és zendülések;

Or. de

Módosítás 221
Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 1 pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

biztonsági kockázatok, szabotázs- vagy 
terrorcselekmények, amelyek lehetetlenné 
teszik a járat biztonságos üzemeltetését;

háború, konfliktusok, politikai 
instabilitás, biztonsági kockázatok, 
szabotázs- vagy terrorcselekmények, 
amelyek lehetetlenné teszik a járat 
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biztonságos üzemeltetését;

Or. fr

Módosítás 222
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 1 pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a járatbiztonsággal összeegyeztethetetlen 
időjárási körülmények; és

előre nem látható, a járatbiztonsággal 
összeegyeztethetetlen időjárási 
körülmények; és

Or. en

Indokolás

Az előre látható és prognosztizálható időjárási körülményeket nem lenne szabad „rendkívüli 
körülményeknek” tekinteni.

Módosítás 223
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 1 pont – vi a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a járat madárral való ütközése;

Or. de

Módosítás 224
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
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261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 1 pont – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az üzemeltető légi fuvarozót, illetve
alapvető szolgáltatókat, például 
repülőtereket vagy léginavigációs 
szolgáltatókat érintő munkahelyi 
konfliktusok.

az alapvető szolgáltatókat, például 
repülőtereket vagy léginavigációs 
szolgáltatókat érintő munkahelyi 
konfliktusok.

Or. pl

Módosítás 225
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 1 pont – vii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

radarberendezés hivatalosan igazolt 
üzemzavara a légtérben, valamint a 
repülőtérnek a repülőtér-irányító szervezet 
általi lezárása;

Or. de

Módosítás 226
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 2 pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a repülőgép rendes üzemeltetésével járó 
műszaki problémák, köztük a szokásos 
karbantartás folyamán vagy a gép repülés 
előtti ellenőrzése során feltárt problémák, 

törölve
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valamint a karbantartás vagy a repülés 
előtti ellenőrzés helyes végrehajtásának 
hiányában keletkezett problémák; és

Or. en

Módosítás 227
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 2 pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a repülőgép rendes üzemeltetésével járó 
műszaki problémák, köztük a szokásos 
karbantartás folyamán vagy a gép repülés 
előtti ellenőrzése során feltárt problémák, 
valamint a karbantartás vagy a repülés 
előtti ellenőrzés helyes végrehajtásának 
hiányában keletkezett problémák; és

az 1. pont ii. pontja szerint rendkívülinek 
nem minősülő műszaki problémák;

Or. de

Indokolás

A műszaki problémák mindig a légi fuvarozó, és sosem az utasok hatókörébe tartoznak. Ki 
kell zárni a kimentés lehetőségét, amennyiben nem a repülőgép rendes üzemeltetésével együtt 
nem járó olyan műszaki problémákról van szó, amelyek rejtett gyártási hibából származnak. 

Módosítás 228
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 2 pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a repülőszemélyzet vagy az utaskabin 
személyzetének hiányzása (kivéve ha 

a repülőszemélyzet vagy az utaskabin 
személyzetének hiányzása.
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munkahelyi konfliktusok okozzák).

Or. de

Indokolás

Ez a légitársaság kockázati körébe tartozik, amelynek – például megbetegedés esetén –
időben meg kell szerveznie a helyettesítést, vagy tartalék személyzetet kell alkalmaznia.

Módosítás 229
Adam Bielan

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 2 pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a repülőszemélyzet vagy az utaskabin 
személyzetének hiányzása (kivéve ha 
munkahelyi konfliktusok okozzák).

a repülőszemélyzet vagy az utaskabin 
személyzetének hiányzása.

Or. pl

Módosítás 230
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 2 pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

rossz időjárási viszonyok, kivéve, ha a 
repülőtér-irányító szervezet hivatalosan 
lezárta a légteret vagy a repülőteret;

Or. de

Indokolás

A légi fuvarozók az időjárásra hivatkozva gyakran döntenek úgy, hogy nem indítják el 
járatukat. Ez azonban nem mindig vezethető vissza ténylegesen a repülési lehetőségeket 
befolyásoló rossz időjárási viszonyokra.
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Módosítás 231
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 2 pont – ii b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a tél beállta, mivel a repülőgépeket mindig 
repülésre alkalmas állapotban kell 
tartani;

Or. de

Módosítás 232
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 2 pont – ii c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

egy megelőző járatot érintő események 
miatti bármilyen mértékű késések;

Or. de

Indokolás

Ilyen esetekben a légitársaságoknak elegendő idő áll rendelkezésükre ahhoz, hogy a 
következő járatig megszervezzék a helyettesítő légi járatot és a személyzetet. Időben és térben 
itt nincs szoros összefüggés a következő járattal. Ez vonatkozik a valamely megelőző járatot 
érintő szabotázs, orvosi események, a légtér előzetes lezárása stb. esetére is.

Módosítás 233
Hans-Peter Mayer
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Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 2 pont – ii d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gazdátlan poggyász eltávolítása a 
raktérből;

Or. de

Indokolás

Az ilyen eseteket előzetes biztonsági hiba okozza, és emiatt az utasok nem szenvedhetnek kárt. 
A légitársaság azonban szabadon jogorvoslatot kérhet a felelős szolgálatoktól.

Módosítás 234
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 2 pont – ii e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

hajtómű eljegesedése, jegesedésgátló 
hiánya;

Or. de

Indokolás

Gondoskodni kell a szükség szerinti jegesedésgátlásról. A repülőtér felelőssége, hogy télen 
megfelelő mennyiségű jegesedésgátló álljon rendelkezésre, még a hosszan tartó rossz 
időjárási viszonyok esetén is. Ilyen esetekben a légitársaság jogorvoslattal élhet.

Módosítás 235
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
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261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 2 pont – ii f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a repülőgép földi, röviddel a tervezett 
indulási idő előtt harmadik fél által 
okozott megrongálódása;

Or. de

Indokolás

Ebben az esetben a légitársaság jogorvoslattal élhet a harmadik féllel szemben. Nem 
fordulhat elő azonban, hogy az utasok, akiknek erre semmilyen befolyásuk nincs, semmilyen 
igénnyel ne léphessenek fel. 

Módosítás 236
Hans-Peter Mayer

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 2 pont – ii g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az üzemeltető légi fuvarozót érintő 
munkaügyi viták;

Or. de

Indokolás

Az üzemeltető légi fuvarozót érintő munkaügyi viták uralhatók és elháríthatók. A rendelet 
értelmében ennélfogva nem minősülnek rendkívülinek. Más a helyzet a más vállalkozásokat 
érintő munkaügyi vitáknál.

Módosítás 237
Catherine Stihler

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet
2027/97/EK rendelet
2 melléklet – 7 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a poggyász károsodott, késett, 
elveszett vagy megsemmisült, az utasnak 
minden esetben a lehető leghamarabb írott 
panaszlevélben kell tájékoztatnia erről a 
légi fuvarozót. Ha a poggyász 
megrongálódott, a panasztétel határideje 7
nap, ha késve érkezett, akkor 21 nap, 
mindkét esetben a poggyász 
kézhezvételétől számítva. E határidők 
könnyebb betartása érdekében a légi 
fuvarozónak fel kell ajánlania, hogy az utas 
már a repülőtéren panaszbejelentő 
nyomtatványt töltsön ki. Az ilyen 
panaszbejelentő nyomtatványt, amely a 
szokásos poggyászjegyzőkönyv (PIR) is 
lehet, a légi fuvarozónak a repülőtéren 
panaszként el kell fogadnia.

Amennyiben a poggyász károsodott, késett, 
elveszett vagy megsemmisült, az utasnak 
minden esetben a lehető leghamarabb írott 
panaszlevélben kell tájékoztatnia erről a 
légi fuvarozót. Ha a poggyász 
megrongálódott vagy késve érkezett, a 
panasztétel határideje 28 nap a poggyász 
kézhezvételétől számítva. E határidők 
könnyebb betartása érdekében a légi 
fuvarozónak fel kell ajánlania, hogy az utas 
már a repülőtéren panaszbejelentő 
nyomtatványt töltsön ki. Az ilyen 
panaszbejelentő nyomtatványt, amely a 
szokásos poggyászjegyzőkönyv (PIR) is 
lehet, a légi fuvarozónak a repülőtéren 
panaszként el kell fogadnia.

Or. en


