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Pakeitimas 92
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant oro vežėjams ir keleiviams 
užtikrinti teisinį tikrumą, reikalinga 
tikslesnė „ypatingų aplinkybių“ sąvokos 
apibrėžtis, kurioje būtų atsižvelgta į 
Europos Teisingumo Teismo sprendimą 
byloje C-549/07 (Wallentin-Hermann).
Tokią apibrėžtį reikėtų toliau paaiškinti 
neišsamiu sąrašu aplinkybių, aiškiai 
įvardijant, ar jos ypatingos, ar ne;

(3) siekiant oro vežėjams ir keleiviams 
užtikrinti teisinį tikrumą, reikalinga 
tikslesnė „ypatingų aplinkybių“ sąvokos 
apibrėžtis, kurioje būtų atsižvelgta į 
Europos Teisingumo Teismo sprendimą 
byloje C-549/07 (Wallentin-Hermann).
Tokią apibrėžtį reikėtų toliau paaiškinti
išsamiu sąrašu aplinkybių, kurios aiškiai 
laikomos ypatingomis, ir neišsamiu sąrašu 
aplinkybių, kurios nelaikomos 
ypatingomis;

Or. en

Pakeitimas 93
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) jei skrydžiai atšaukiami arba 
atidedami dėl ypatingų aplinkybių, oro 
vežėjai turėtų būti įpareigoti per dvi 
savaites nurodyti, kokios buvo tos 
ypatingos aplinkybės ir kokių veiksmų jie 
ėmėsi, kad nereikėtų atšaukti ar atidėti 
skrydžių;

Or. de

Pakeitimas 94
Hans-Peter Mayer
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) norint sustiprinti oro keleivių 
apsaugą, kai skrydžiai atšaukiami dėl oro 
vežėjo nemokumo arba oro vežėjo veiklos 
sustabdymo dėl to, kad buvo panaikinta jo 
veiklos licencija, oro vežėjams turėtų būti 
nustatyta prievolė suteikti pakankamas 
garantijas, kad keleiviams bus grąžinti 
pinigai arba kad jie bus parskraidinti į 
išvykimo šalį;  

Or. de

Pakeitimas 95
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant pagerinti apsaugos lygius 
keleivių neturėtų būti atsisakoma vežti 
bilieto į abi puses grįžtamąja kelione
remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį;

(7) siekiant pagerinti apsaugos lygius 
keleivių negali būti atsisakoma leisti skristi 
su bilietu į abi puses remiantis tuo, kad jis 
neskrido į priekį, arba priimti į bet kurį 
kitą bilieto padengtą skrydį;

Or. de

Pakeitimas 96
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant pagerinti apsaugos lygius 
keleivių neturėtų būti atsisakoma vežti 
bilieto į abi puses grįžtamąja kelione 

(7) siekiant pagerinti apsaugos lygius 
keleivių negali būti atsisakoma vežti 
bilieto į abi puses grįžtamąja kelione 
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remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį; remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį;

Or. el

Pagrindimas

Siūlomu teisės aktu siekiama aiškiai uždrausti tokią praktiką.

Pakeitimas 97
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) siekiant išvengti, kad nesusidarytų 
situacijos, kai nepagrįstai atsisakoma vežti 
su tėvais keliaujančius nepilnamečiams, 
neturinčius tapatybės dokumentų, oro 
vežėjai turės laikytis nacionaliniuose 
aviacijos saugos planuose nustatytų 
taisyklių;

Or. es

Pakeitimas 98
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) kai keleivis atšaukia skrydį, oro 
vežėjai turėtų būti įpareigoti nemokamai 
grąžinti sumokėtus mokesčius;

Or. de

Pagrindimas

Kai kurie oro vežėjai tokiais atvejais taiko dažnai pernelyg didelius paslaugų mokesčius. Tai 
netinkama. Nesumokėti mokesčiai turi būti grąžinami 100 proc. Tai, kad nepasinaudojama 
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skrydžiu, už kurį buvo sumokėta, savaime yra pakankama „bausmė“.

Pakeitimas 99
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) keleiviams turi būti užtikrinta 
ypatinga apsauga tais atvejais, kai 
skrydžiai atšaukiami dėl oro vežėjo 
nemokumo arba oro vežėjo veiklos 
sustabdymo dėl to, kad buvo panaikinta jo 
veiklos licencija;  oro vežėjams turėtų būti 
nustatyta prievolė suteikti pakankamas 
garantijas, kad keleiviams bus grąžinti 
pinigai arba kad jie bus parskraidinti į 
išvykimo šalį;  

Or. fr

Pagrindimas

Reikalinga nuostata dėl keleivių apsaugos tuo atveju, jei oro vežėjas sustabdo savo veiklą, 
kuria būtų užtikrinta, kad keleiviams būtų grąžinti pinigai už nepanaudotus bilietus arba kad 
jie būtų parskraidinti į išvykimo šalį, jei užstringa užsienyje. Oro vežėjams suteikiamas 
lankstumas priemonių atžvilgiu (apmokėjimas, draudimas ir kt.).

Pakeitimas 100
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) oro uostai ir oro uostų naudotojai, 
tokie kaip oro vežėjai ir antžeminių 
paslaugų bendrovės, turėtų bendradarbiauti 
siekdami, kad užtikrinant pasirūpinimą ir 
nukreipimą kitu maršrutu kiek galima 

(10) oro uostai ir oro uostų naudotojai, 
tokie kaip oro vežėjai, antžeminių paslaugų 
bendrovės ir skrydžių valdymo tarnybos, 
turėtų bendradarbiauti siekdami, kad 
užtikrinant pasirūpinimą ir nukreipimą kitu 
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sumažėtų masinių skrydžių sutrikimų 
poveikis keleiviams. Tuo tikslu jie turėtų 
tokioms situacijoms parengti nenumatytų 
atvejų planus ir rengdami tokius planus 
dirbti drauge;

maršrutu kiek galima sumažėtų masinių 
skrydžių sutrikimų poveikis keleiviams.
Tuo tikslu jie turėtų tokioms situacijoms 
parengti nenumatytų atvejų planus ir 
rengdami tokius planus dirbti drauge su 
Europos, nacionalinėmis, regioninėmis ir 
vietos valdžios institucijomis. Prireikus 
atitinkamai turėtų būti pakoreguoti esami 
nenumatytų atvejų planai;

Or. de

Pakeitimas 101
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Reglamente (EB) Nr. 261/2004 turėtų 
būti aiškiai įrašyta teisė į kompensaciją 
keleiviams, kurie nukenčia nuo atidėjimo 
ilgam laikui, laikantis Europos Teisingumo 
Teismo sprendimo sujungtose bylose C-
402/07 ir C-432/07 (Sturgeon). Tuo pačiu 
metu turėtų būti nutolintos ribos, kurias 
peržengus atidėjimas suteikia teisę į 
kompensaciją, siekiant atsižvelgti į 
finansinį poveikį sektoriui ir išvengti 
dažnesnių atšaukimų, kurie dėl tos 
priežasties gali padažnėti. Siekiant 
užtikrinti, kad po Europos Sąjungą 
keliaujantiems piliečiams būtų sudarytos 
vienodos kompensavimo sąlygos, riba 
turėtų būti ta pati visoms kelionėms 
Sąjungoje, tačiau ji turėtų priklausyti nuo 
kelionės nuotolio keliaujant į trečiąsias 
šalis ir iš jų, kad būtų atsižvelgta į veiklos 
sunkumus, kylančius oro vežėjams, kai jie 
reaguoja į atidėjimą atokiuose oro 
uostuose;

(11) Reglamente (EB) Nr. 261/2004 turėtų 
būti aiškiai įrašyta teisė į kompensaciją 
keleiviams, kurie nukenčia nuo atidėjimo 
ilgam laikui, laikantis Europos Teisingumo 
Teismo sprendimo sujungtose bylose C-
402/07 ir C-432/07 (Sturgeon). Siekiant 
užtikrinti, kad po Europos Sąjungą 
keliaujantiems piliečiams būtų sudarytos 
vienodos kompensavimo sąlygos, riba 
turėtų būti ta pati visoms kelionėms 
Sąjungoje, tačiau ji turėtų priklausyti nuo 
kelionės nuotolio keliaujant į trečiąsias 
šalis ir iš jų, kad būtų atsižvelgta į veiklos 
sunkumus, kylančius oro vežėjams, kai jie 
reaguoja į atidėjimą atokiuose oro 
uostuose;

Or. de
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Pakeitimas 102
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) siekiant atsižvelgti į finansinį 
poveikį ir pigių skrydžių sektoriui, 
kompensacija turėtų būti visos sumokėtos 
bilieto kainos dydžio, tačiau ne didesnė 
kaip šiame reglamente nurodytos sumos. Į 
šią bilieto kainą turėtų būti 
įskaičiuojamas skrydžiai į abi puses ir 
visos papildomos išlaidos, pvz., už bagažą.
Ši teisė turėtų galioti atitinkamai 
kiekvieno vėlavusio skrydžio bilieto kainos 
sumai. Taigi jei vėluoja ir kelionė į priekį, 
ir kelionė atgal, turėtų būti nustatyta teisę 
į dvi kompensacijas, ir kiekviena iš jų 
turėtų būti visos bilieto kainos dydžio;

Or. de

Pakeitimas 103
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
Reglamente (EB) Nr. 261/2004 turėtų būti 
aiškiai patvirtinta, kad skrydžių 
tvarkaraščių keitimas keleiviams daro 
panašų poveikį kaip atidėjimas ilgam laikui 
ir todėl dėl jo turėtų atsirasti panašios 
teisės;

(12) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
Reglamente (EB) Nr. 261/2004 turėtų būti 
aiškiai patvirtinta, kad skrydžių 
tvarkaraščių keitimas keleiviams daro 
panašų poveikį kaip atidėjimas ilgam laikui 
ir atšaukimas ir todėl dėl jo turėtų atsirasti 
panašios teisės;

Or. de
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Pakeitimas 104
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pasirodė, kad tam tikrų keleivių 
teisių, ypač teisės į apgyvendinimą, 
įgyvendinimas nėra proporcingas oro 
vežėjo pajamoms už tam tikrus nedidelio 
nuotolio skrydžius. Todėl nedideliais 
orlaiviais trumpais nuotoliais vykdomiems 
skrydžiams neturėtų būti taikoma prievolė 
mokėti už apgyvendinimą, bet oro vežėjas 
vis dėlto turėtų padėti keleiviui rasti tokį 
apgyvendinimą;

Išbraukta.

Or. el

Pagrindimas

Nėra aiškios priežasties, kodėl atstumas turėtų būti veiksnys, lemiantis apgyvendinimo 
keleiviams suteikimą.  Lygiai taip pat neturėtų būti nustatyta jokių apribojimų, grindžiamų 
orlaivio keliamąja galia, nes daugelį salų ir atokių oro uostų aptarnauja nedideli orlaiviai.

Pakeitimas 105
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) įvykus skrydžių sutrikimams, 
neįgaliems asmenims, ribotos judėsenos 
asmenims ir kitiems specialių poreikių 
turintiems asmenims, tokiems kaip 
vaikams, kurių nelydi suaugusieji, nėščios 
moterys ir asmenys, kuriems reikia 
specialios medicinos pagalbos, gali būti 
sunkiau pasirūpinti apgyvendinimu. Todėl 
šių kategorijų keleiviams neturėtų būti 
taikomi jokie teisės į apgyvendinimą 
apribojimai ypatingų aplinkybių atvejais

(18) įvykus skrydžių sutrikimams, 
neįgaliems asmenims, ribotos judėsenos 
asmenims ir kitiems specialių poreikių 
turintiems asmenims, tokiems kaip 
vaikams, kurių nelydi suaugusieji, nėščios 
moterys ir asmenys, kuriems reikia 
specialios medicinos pagalbos, gali būti 
sunkiau pasirūpinti apgyvendinimu. Todėl 
šių kategorijų keleiviams jokiu būdu
neturėtų būti taikomi jokie teisės į 
apgyvendinimą apribojimai ypatingų 
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arba regioninių skrydžių atveju; aplinkybių atvejais;

Or. en

Pakeitimas 106
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) įvykus skrydžių sutrikimams, 
neįgaliems asmenims, ribotos judėsenos 
asmenims ir kitiems specialių poreikių 
turintiems asmenims, tokiems kaip 
vaikams, kurių nelydi suaugusieji, nėščios 
moterys ir asmenys, kuriems reikia 
specialios medicinos pagalbos, gali būti 
sunkiau pasirūpinti apgyvendinimu. Todėl 
šių kategorijų keleiviams neturėtų būti
taikomi jokie teisės į apgyvendinimą 
apribojimai ypatingų aplinkybių atvejais 
arba regioninių skrydžių atveju;

(18) įvykus skrydžių sutrikimams, 
pažeidžiamiausiems keleiviams, pvz., 
neįgaliems asmenims, ribotos judėsenos 
asmenims ir kitiems specialių poreikių 
turintiems asmenims, tokiems kaip 
vaikams, kurių nelydi suaugusieji, nėščios 
moterys ir asmenys, kuriems reikia 
specialios medicinos pagalbos, gali būti 
sunkiau pasirūpinti apgyvendinimu. Todėl 
šių kategorijų keleiviams neturėtų būti 
taikomi jokie teisės į apgyvendinimą 
apribojimai ypatingų aplinkybių atvejais 
arba regioninių skrydžių atveju;

Or. es

Pakeitimas 107
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) keleiviams ne tik turėtų būti suteikta 
tinkama informacija apie jų teises skrydžio 
sutrikimo atvejais, bet ir juos reikėtų 
tinkamai informuoti apie paties sutrikimo 
priežastį, kai tik gaunama informacija. Ta 
informacija turėtų būti suteikta ir tada, kai 
keleivis įsigijo bilietą per Sąjungoje 
įsisteigusį tarpininką;

(20) keleiviams ne tik turėtų būti suteikta 
tinkama informacija apie jų teises skrydžio 
sutrikimo atvejais, bet ir juos reikėtų 
tinkamai informuoti apie paties sutrikimo 
priežastį, kai tik gaunama informacija. Ta 
informacija turėtų būti suteikta ir tada, kai 
keleivis įsigijo bilietą per Sąjungoje 
įsisteigusį tarpininką. Be to, keleiviai 
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turėtų būti informuoti apie paprasčiausias 
ir greičiausias pretenzijų ir skundų 
teikimo procedūras, kad jie galėtų 
naudotis savo teisėmis;

Or. fr

Pakeitimas 108
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant užtikrinti geresnį keleivių 
teisių vykdymo užtikrinimą, reikėtų 
tiksliau apibrėžti nacionalinių vykdymo 
užtikrinimo įstaigų vaidmenį ir aiškiai 
atsieti jį nuo individualių keleivių skundų 
nagrinėjimo;

(21) siekiant užtikrinti geresnį keleivių 
teisių vykdymo užtikrinimą, reikėtų 
tiksliau apibrėžti nacionalinių vykdymo 
užtikrinimo įstaigų vaidmenį ir aiškiai 
atsieti jį nuo individualių keleivių skundų 
nagrinėjimo; Taip pat reikėtų aiškiai 
nurodyti, kad, siekiant apginti Europos 
vartotojų interesus, didžiausias leistinas 
skundų nagrinėjimo laikas negali būti 
ilgesnis kaip 90 dienų. Turėtų būti aiškiai 
apibrėžta atsakomybė už individualių 
skundų nagrinėjimą, kad būtų išvengta 
situacijos, kai nacionalinės vykdymo 
užtikrinimo įstaigos, užuot greitai 
išnagrinėjusios skundą, siųstų keleivius 
vienos kitoms;

Or. en

Pakeitimas 109
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) keleiviai turėtų būti tinkamai (22) keleiviai turėtų būti tinkamai 
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informuojami apie atitinkamas pretenzijų ir 
skundų pateikimo oro vežėjams procedūras 
ir gauti atsakymą per pagrįstą laikotarpį.
Keleiviams taip pat reikėtų suteikti 
galimybę skųstis oro vežėjais naudojant 
neteismines priemones. Tačiau kadangi 
teisė į veiksmingą teisinę gynybą teisme 
yra pagrindinė teisė, pripažinta Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnyje, tos priemonės neturėtų nei 
užkirsti kelio nei trukdyti keleiviams 
kreiptis į teismus;

informuojami apie atitinkamas pretenzijų ir 
skundų pateikimo oro vežėjams procedūras 
ir gauti atsakymą per pagrįstą laikotarpį.
Keleiviams taip pat reikėtų suteikti 
galimybę skųstis oro vežėjais naudojant 
neteismines priemones. Šiuo tikslu jiems 
turėtų būti suteikti visų įstaigų, atsakingų 
už atitinkamų formalumų kiekvienoje 
šalyje atlikimą, adresai ir kontaktiniai 
duomenys. Tačiau kadangi teisė į 
veiksmingą teisinę gynybą teisme yra 
pagrindinė teisė, pripažinta Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnyje, tos priemonės neturėtų nei 
užkirsti kelio nei trukdyti keleiviams 
kreiptis į teismus;

Or. fr

Pakeitimas 110
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) keleiviai turėtų būti tinkamai 
informuojami apie atitinkamas pretenzijų ir 
skundų pateikimo oro vežėjams procedūras 
ir gauti atsakymą per pagrįstą laikotarpį.
Keleiviams taip pat reikėtų suteikti 
galimybę skųstis oro vežėjais naudojant 
neteismines priemones. Tačiau kadangi 
teisė į veiksmingą teisinę gynybą teisme 
yra pagrindinė teisė, pripažinta Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnyje, tos priemonės neturėtų nei 
užkirsti kelio nei trukdyti keleiviams 
kreiptis į teismus;

(22) keleiviai turėtų būti tinkamai 
informuojami apie atitinkamas pretenzijų ir 
skundų pateikimo oro vežėjams procedūras 
ir jų dėmesys turėtų būti atkreiptas į šioje 
srityje taikomus terminus, ypač nustatytus 
16a straipsnio 2 dalyje. Keleiviai 
atsakymą turėtų gauti per vieną mėnesį 
nuo pretenzijos ar skundo pateikimo.
Keleiviams taip pat reikėtų suteikti 
galimybę skųstis oro vežėjais naudojant 
neteismines priemones. Tačiau kadangi 
teisė į veiksmingą teisinę gynybą teisme 
yra pagrindinė teisė, pripažinta Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnyje, tos priemonės neturėtų nei 
užkirsti kelio nei trukdyti keleiviams 
kreiptis į teismus. Siekiant teisminiuose ir 
neteisminiuose procesuose keleivių teises 
išnagrinėti paprastai, greitai ir 
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nebrangiai, reikėtų nurodyti visų pirma 
elektroninio ir alternatyvaus ginčų 
sprendimo procedūras bei Europos 
ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo 
procedūrą;

Or. en

Pakeitimas 111
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) keleiviams kartais neaišku, kiek 
bagažo (kokių matmenų, kokio svorio, kiek 
vienetų) jiems leidžiama vežtis. Siekiant 
užtikrinti, kad keleiviai gerai suprastų, kiek 
bagažo (ir salone, ir bagažo skyriuje 
vežamo bagažo) jiems leidžiama vežtis su 
jų bilietu, oro vežėjai turėtų aiškiai 
nurodyti tuos leidžiamus kiekius įsigyjant 
bilietą ir oro uoste;

(28) keleiviams kartais neaišku, kiek 
bagažo (kokių matmenų, kokio svorio, kiek 
vienetų) jiems leidžiama vežtis. Siekiant 
užtikrinti, kad keleiviai gerai suprastų, kiek 
bagažo (ir salone, ir bagažo skyriuje 
vežamo bagažo) jiems leidžiama vežtis su 
jų bilietu, oro vežėjai turėtų aiškiai 
nurodyti tuos leidžiamus kiekius įsigyjant 
bilietą ir oro uoste; Be rankinio bagažo 
keleiviams taip pat turėtų būti leidžiama 
turėti su savimi nedidelį kelionės krepšį, 
kad salone nereikėtų iš lagaminų, kurie 
paprastai sudedami į bagažo skyrius 
tiesiai virš galvų, tačiau dėl vietos 
trūkumo gali būti nunešti toliau virš kitų 
keleivių, išsiimti svarbių asmeninių 
daiktų, pvz., piniginių, rankinių ar vaistų.  
Taigi neleistinas požiūris, kurio laikosi 
„Ryanair“.

Or. de

Pakeitimas 112
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) turėtų būti leidžiama, be rankinio 
bagažo, be papildomų mokesčių pasiimti 
svarbiausius asmeninius daiktus ir oro 
uoste įsigytus pirkinius;

Or. en

Pakeitimas 113
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) siekiant apsaugoti keleivius nuo 
pernelyg didelių rankinio bagažo 
apribojimų, jiems turėtų būti leidžiama, be 
didžiausio leidžiamo rankinio bagažo, 
nemokamai pasiimti į saloną tam tikrus 
svarbiausius asmeninius daiktus, įskaitant 
oro uoste įsigytus pirkinius,

Or. el

Pagrindimas

Šia nuostata keleiviai apsaugomi nuo pernelyg didelių rankinio bagažo apribojimų ir jiems 
leidžiama pasiimti į saloną pagrįsto dydžio rankinį bagažą, įskaitant oro uoste įsigytus 
pirkinius.

Pakeitimas 114
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) būtina, kad Reglamentu (EB) (33) būtina, kad Reglamentu (EB) 
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Nr. 2027/97 nustatytos piniginės ribos būtų 
iš dalies pakeistos siekiant atsižvelgti į 
ekonomines permainas, kaip 2009 m.
pagal Monrealio konvencijos 24 
straipsnio 2 dalį persvarstė Tarptautinė 
civilinės aviacijos organizacija (ICAO);

Nr. 2027/97 nustatytos piniginės ribos būtų 
iš dalies pakeistos įgyvendinimo aktais 
siekiant atsižvelgti į ekonomines 
permainas;

Or. en

Pakeitimas 115
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) šis reglamentas taip pat turėtų būti 
taikomas Gibraltaro oro uostui, kaip 
esančiam Didžiosios Britanijos užjūrio 
teritorijoje ir Europos Sąjungos 
teritorijoje;

Or. en

Pakeitimas 116
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) l punkte prie „atšaukimo“ apibrėžties 
pridedamas toks sakinys:

Išbraukta.

„Skrydis, kai orlaivis pakilo, bet dėl 
kokios nors priežastys vėliau buvo 
priverstas nusileisti kitame nei paskirties 
oro uoste arba sugrįžti į išvykimo oro 
uostą, laikomas atšauktu skrydžiu.“
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Or. fr

Pagrindimas

Nukreipimai dažnai susiję su saugumo problemomis, kurių oro vežėjai negali valdyti, tačiau 
kurie turi padengti skrydžio išlaidas (kuras, oro uosto mokestis ir kt.). Neatrodo pagrįsta 
nukreipimą visiškai sulyginti su atšaukimu. Tuo pat metu iš oro vežėjų reikalaujama padėti 
keleiviams ir užtikrinti, kad jie galėtų kuo greičiau tęsti savo numatytą kelionę (žr. 6 
straipsnio 4 dalies pakeitimą – 4a punktą).

Pakeitimas 117
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) l punkte prie „atšaukimo“ apibrėžties 
pridedamas toks sakinys:

Išbraukta.

„Skrydis, kai orlaivis pakilo, bet dėl 
kokios nors priežastys vėliau buvo 
priverstas nusileisti kitame nei 
paskirties oro uoste arba sugrįžti į 
išvykimo oro uostą, laikomas 
atšauktu skrydžiu.“

Or. pl

Pakeitimas 118
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto e papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
2 straipsnio m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ypatingos aplinkybės – aplinkybės, kurios 
dėl savo pobūdžio ar atsiradimo priežasčių 
nėra būdingos normaliai oro vežėjo 

ypatingos aplinkybės – tai įvykis, kurio oro 
vežėjas negali realiai valdyti. Reglamente 
ypatingos aplinkybės, be kitų, yra 1 priede 
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veiklai ir kurių jis negali realiai valdyti.
Reglamente ypatingos aplinkybės yra ir
priede išvardytosios aplinkybės;

išvardytosios aplinkybės;

Or. en

Pagrindimas

Žodis „būdingas“ nėra aiškus terminas.  Siekiant aiškumo reikia nurodyti priedą.

Pakeitimas 119
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto e papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
2 straipsnio m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ypatingos aplinkybės – aplinkybės, kurios 
dėl savo pobūdžio ar atsiradimo priežasčių 
nėra būdingos normaliai oro vežėjo veiklai 
ir kurių jis negali realiai valdyti.
Reglamente ypatingos aplinkybės yra ir 
priede išvardytosios aplinkybės;

ypatingos aplinkybės – aplinkybės, kurios 
dėl savo pobūdžio ar atsiradimo priežasčių 
nėra būdingos normaliai oro vežėjo veiklai 
ir kurių jis negali realiai valdyti. Priede 
išvardytos aplinkybės, kurios šiame
reglamente laikomos ypatingomis;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo ir geresnės vartotojų teisių apsaugos reikalingas išsamus ypatingų 
aplinkybių sąrašas.

Pakeitimas 120
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto e papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
2 straipsnio m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ypatingos aplinkybės – aplinkybės, kurios ypatingos aplinkybės – aplinkybės, kurios 
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dėl savo pobūdžio ar atsiradimo priežasčių 
nėra būdingos normaliai oro vežėjo veiklai 
ir kurių jis negali realiai valdyti.
Reglamente ypatingos aplinkybės yra ir 
priede išvardytosios aplinkybės;

dėl savo pobūdžio ar atsiradimo priežasčių 
nėra būdingos normaliai oro vežėjo veiklai 
ir kurių jis negali realiai valdyti.
Reglamente ypatingos aplinkybės yra ir 
priede neišsamiame sąraše išvardytosios 
aplinkybės. Ypatingomis galima laikyti ir 
kitas aplinkybes, jei esama objektyvių tai 
pateisinančių priežasčių;

Or. en

Pakeitimas 121
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto e papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
2 straipsnio m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ypatingos aplinkybės – aplinkybės, kurios 
dėl savo pobūdžio ar atsiradimo priežasčių
nėra būdingos normaliai oro vežėjo 
veiklai ir kurių jis negali realiai valdyti.
Reglamente ypatingos aplinkybės yra ir 
priede išvardytosios aplinkybės;

ypatingos aplinkybės – aplinkybės,
kurioms dėl jų pobūdžio ar atsiradimo 
priežasčių atitinkamas oro vežėjas negali 
turėti įtakos ir kurių jis negali realiai 
valdyti, nes jos susiklosto ne dėl saugos 
taisyklių ir normų nesilaikymo.
Reglamente ypatingos aplinkybės yra ir 
priede išvardytosios aplinkybės;

Or. pl

Pakeitimas 122
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto e papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
2 straipsnio m punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ypatingos aplinkybės – aplinkybės, kurios 
dėl savo pobūdžio ar atsiradimo priežasčių 
nėra būdingos normaliai oro vežėjo veiklai 
ir kurių jis negali realiai valdyti.
Reglamente ypatingos aplinkybės yra ir 
priede išvardytosios aplinkybės;

ypatingos aplinkybės – aplinkybės, kurios 
dėl savo pobūdžio ar atsiradimo priežasčių 
nėra būdingos normaliai oro vežėjo veiklai 
ir kurių jis negali realiai valdyti.
Reglamente ypatingos aplinkybės yra ir 
priede neišsamiame sąraše išvardytosios 
aplinkybės;

Or. fr

Pakeitimas 123
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto e papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
2 straipsnio o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jungiamasis skrydis – skrydis, kuris pagal 
vieną vežimo sutartį yra skirtas sudaryti 
sąlygas keleiviui atvykti į tarpinį punktą, 
kad iš jo išvyktų kitu skrydžiu arba, kaip 
tinka pagal aplinkybes, tas kitas iš tarpinio 
punkto vykdomas skrydis;

jungiamasis skrydis – skrydis, kuris pagal 
vieną vežimo sutartį ir pagal vieną 
rezervaciją yra skirtas sudaryti sąlygas 
keleiviui atvykti į tarpinį punktą, kad iš jo 
išvyktų kitu skrydžiu arba, remiantis 6a
straipsniu, tas kitas iš tarpinio punkto 
vykdomas skrydis;

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas išplaukia iš 6a straipsnio 2 dalies ir juo apibrėžtis padaroma aiškesnė, nes 
leidžiama vienos operacijos metu kartu rezervuoti atskirus bilietus.

Pakeitimas 124
Preslav Borissov
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto e papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
2 straipsnio o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jungiamasis skrydis – skrydis, kuris pagal 
vieną vežimo sutartį yra skirtas sudaryti 
sąlygas keleiviui atvykti į tarpinį punktą, 
kad iš jo išvyktų kitu skrydžiu arba, kaip 
tinka pagal aplinkybes, tas kitas iš tarpinio 
punkto vykdomas skrydis;

jungiamasis skrydis – skrydis, kuris pagal 
vieną vežimo sutartį  ir vieną rezervaciją 
yra skirtas sudaryti sąlygas keleiviui 
atvykti į tarpinį punktą, kad iš jo išvyktų 
kitu skrydžiu arba, kaip tinka pagal 
aplinkybes, tas kitas iš tarpinio punkto 
vykdomas skrydis;

Or. en

Pakeitimas 125
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto e papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
2 straipsnio s punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bilieto kaina – visa už bilietą sumokėta 
kaina su oro susisiekimo kaina ir visais 
taikomais mokesčiais, rinkliavomis, 
papildomomis rinkliavomis ir priedais, 
sumokėtais už visas pasirenkamas ir 
nepasirenkamas į bilietą įskaičiuotas 
paslaugas;

bilieto kaina – visa už bilietą sumokėta 
kaina su oro susisiekimo kaina, visi 
taikomi mokesčiai, rinkliavos, papildomos 
rinkliavos ir priedai, sumokėti už visas 
pasirenkamas ir nepasirenkamas į bilietą 
įskaičiuotas paslaugas, susiję su kelionės 
oro vežimo dalimi;

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama, kad „bilieto kaina“ apima tik su oro vežimu susijusias paslaugas (į ją neįeina 
viešbučio rezervacijos, automobilių nuoma ar pan.).
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Pakeitimas 126
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto e papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
2 straipsnio v punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atvykimo laikas – laikas, kai orlaivis 
pasiekia atvykimo stovėjimo vietą ir 
įjungiami stovėjimo stabdžiai (trinkelių 
pristūmimo laikas, angl. on-block time);

atvykimo laikas – laikas, kai orlaivis 
paliečia kilimo ir tūpimo taką;  

Or. fr

Pagrindimas

Dėl oro uoste kilusių problemų gali atsirasti tam tikras laiko tarpas tarp orlaivio nutūpimo ir 
keleivių išlaipinimo. Oro vežėjai neturi būti atsakingi už tokio vėlavimo padarinius, nes jis 
nuo jų nepriklauso.

Pakeitimas 127
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto e papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
2 straipsnio w punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje –
laikas išvykstant, kai orlaivis pasilieka ant 
žemės nuo keleivių įlaipinimo iki orlaivio 
pakilimo laiko arba laikas atvykus tarp 
orlaivio nutūpimo ir keleivių išlaipinimo 
pradžios;

vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje –
laikas išvykstant, kai orlaivis pasilieka ant 
žemės nuo keleivių įlaipinimo pabaigos iki 
orlaivio pakilimo laiko arba laikas atvykus 
tarp orlaivio nutūpimo ir keleivių 
išlaipinimo pradžios;

Or. de

Pagrindimas

Vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje neturi apimti įlaipinimo laiko. Jis turėtų būti 
skaičiuojamas nuo to laiko, kai įlaipinimas baigiamas.
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Pakeitimas 128
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto -a papunktis(naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

b) keleiviams, vykstantiems iš trečiojoje 
šalyje esančio oro uosto į oro uostą, esantį 
valstybės narės teritorijoje, kuriai taikoma 
Sutartis, nebent jie gautų lengvatų ar 
kompensaciją ir toje trečiojoje šalyje jiems 
būtų suteikta pagalba, jei atitinkamą skrydį 
vykdantis oro vežėjas yra Bendrijos oro 
vežėjas.

b) keleiviams, vykstantiems iš trečiojoje 
šalyje esančio oro uosto į oro uostą, esantį 
valstybės narės teritorijoje, kuriai taikoma 
Sutartis, nebent jie gautų lengvatų ar 
kompensaciją ir toje trečiojoje šalyje jiems 
būtų suteikta pagalba, jei atitinkamą skrydį 
vykdantis oro vežėjas yra Bendrijos oro 
vežėjas arba skrydis buvo grįžtamasis ir 
jis buvo rezervuotas kartu su jungiamuoju 
skrydžiu, išvykstančiu iš ES oro uosto ir 
vykdomu Bendrijos oro vežėjo.

Or. en

Pakeitimas 129
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei atsisakoma vežti keleivius be jų 
sutikimo, skrydį vykdantis oro vežėjas 
nedelsdamas išmoka jiems kompensaciją 
pagal 7 straipsnį ir teikia jiems pagalbą 
pagal 8 straipsnį. Kai keleivis pasirenka 
kuo greičiau būti nukreiptas kitu maršrutu 
pagal 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir kai 
išvykimo laikas yra bent dvi valandos po 
pirminio išvykimo laiko, skrydį vykdantis 
oro vežėjas padeda keleiviui pagal 9 

Jei atsisakoma vežti keleivius be jų 
sutikimo, skrydį vykdantis oro vežėjas 
nedelsdamas be jokių kitų formalumų
išmoka jiems kompensaciją pagal 7 
straipsnį ir teikia jiems pagalbą pagal 8 
straipsnį. Kai keleivis pasirenka kuo 
greičiau būti nukreiptas kitu maršrutu pagal 
8 straipsnio 1 dalies b punktą ir kai 
išvykimo laikas yra bent dvi valandos po 
pirminio išvykimo laiko, skrydį vykdantis 
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straipsnį.“ oro vežėjas padeda keleiviui pagal 9 
straipsnį.“

Or. en

Pakeitimas 130
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei atsisakoma vežti keleivius be jų 
sutikimo, skrydį vykdantis oro vežėjas 
nedelsdamas išmoka jiems kompensaciją 
pagal 7 straipsnį ir teikia jiems pagalbą 
pagal 8 straipsnį. Kai keleivis pasirenka 
kuo greičiau būti nukreiptas kitu maršrutu 
pagal 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir kai 
išvykimo laikas yra bent dvi valandos po 
pirminio išvykimo laiko, skrydį vykdantis 
oro vežėjas padeda keleiviui pagal 9 
straipsnį.“

Jei atsisakoma vežti keleivius į priekį arba 
atgal be jų sutikimo, skrydį vykdantis oro 
vežėjas nedelsdamas išmoka jiems 
kompensaciją pagal 7 straipsnį ir teikia 
jiems pagalbą pagal 8 straipsnį. Kai tokie 
keleivis pasirenka kuo greičiau būti 
nukreipti kitu maršrutu pagal 8 straipsnio 1 
dalies b punktą, skrydį vykdantis oro 
vežėjas padeda keleiviui pagal 9 straipsnį.“

Or. en

Pakeitimas 131
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1, 2 ir 3 dalys taip pat taikomos 
grįžtamiesiems bilietams, kai keleivį 
atsisakoma vežti grįžtamąja kelione 
remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį ar 
tuo tikslu nesumokėjo papildomo 

Nedarant poveikio sutartinei sąlygai, 
kurioje išsamiai ir aiškiai nustatomos 
priešingos sąlygos, 1, 2 ir 3 dalys taip pat 
taikomos grįžtamiesiems bilietams, kai 
keleivį atsisakoma vežti grįžtamąja kelione 
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mokesčio. remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį ar 
tuo tikslu nesumokėjo papildomo 
mokesčio.

Jeigu sutartinėje sąlygoje aiškiai ir 
konkrečiai nurodoma, kad keleiviai, kurie 
neskrido į priekį, negali skristi atgal, 
keleiviai įvairiais bilieto įsigijimo etapais 
turi būti informuojami apie sąlygas, 
taikomas skrydžiui atgal, jei bilietas 
skrydžiui į priekį nepanaudotas, t. y. 
informuojami apie tai:

– kad gali būti atsisakoma juos vežti atgal, 
jeigu jie neskrido į priekį be jokios 
pateisinamos priežasties;

– kokios neskridimo pirmyn priežastys yra 
pateisinamos ir kokie priimtini vežėjo 
informavimo terminai bei procedūros;

Or. fr

Pagrindimas

Vežėjai neturėtų atsisakyti vežti atgal dėl to, kad keleivis neatvyko į skrydį į priekį, ypač kai 
keleiviai veikia gera valia ir turi pagrįstą priežastį neskristi.  Vis dėlto, visišku uždraudimu 
būtų galima apriboti netiesioginių skrydžių, kurie yra pigesni nei tiesioginiai, galimybę. 
Reikia numatyti konkrečias neatvykimo sąlygas, kai tokiu atveju keleiviai turi būti 
visapusiškai informuoti ir daromos išimtys, jei yra pateisinamos priežastys.

Pakeitimas 132
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1, 2 ir 3 dalys taip pat taikomos 1, 2 ir 3 dalys taip pat taikomos tolesnio 
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grįžtamiesiems bilietams, kai keleivį 
atsisakoma vežti grįžtamąja kelione 
remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį ar 
tuo tikslu nesumokėjo papildomo 
mokesčio.

skrydžio ir grįžtamiesiems bilietams, kai 
keleivį atsisakoma vežti grįžtamąja arba 
tolesne kelione remiantis tuo, kad jis 
neskrido į priekį ar tam tikru kelionės 
etapu arba tuo tikslu nesumokėjo 
papildomo mokesčio.

Or. de

Pakeitimas 133
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1, 2 ir 3 dalys taip pat taikomos 
grįžtamiesiems bilietams, kai keleivį 
atsisakoma vežti grįžtamąja kelione 
remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį ar 
tuo tikslu nesumokėjo papildomo 
mokesčio.

1, 2 ir 3 dalys taip pat taikomos 
grįžtamiesiems bilietams, kai keleivį 
atsisakoma vežti grįžtamąja kelione 
remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį ar 
tuo tikslu nesumokėjo papildomo 
mokesčio. Šioje dalyje atsisakymas vežti 
neįvyko, jei bilietas yra daugiau nei 
dviems skrydžiams ir keleivis nevežamas 
todėl, kad jis neskrido visais ankstesniais 
skrydžiais arba jis neskrido sutarta eilės 
tvarka. Jeigu taip įvyko dėl ypatingų 
aplinkybių, kurių buvo negalima išvengti, 
keleivis gali skristi likusiais skrydžiais, 
kurie sudaro kelionę, sutarta eilės tvarka, 
jei jis pateikia tokių aplinkybių įrodymus 
vėliausiai iki kito skrydžio laiko.

Or. de

Pakeitimas 134
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
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Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1, 2 ir 3 dalys taip pat taikomos 
grįžtamiesiems bilietams, kai keleivį 
atsisakoma vežti grįžtamąja kelione 
remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį ar 
tuo tikslu nesumokėjo papildomo 
mokesčio.

1, 2 ir 3 dalys taip pat taikomos 
grįžtamiesiems bilietams, kai keleivį 
atsisakoma vežti grįžtamąja kelione 
remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį ar 
tuo tikslu nesumokėjo papildomo 
mokesčio.

(Šis pakeitimas susijęs tik su tekstu graikų 
kalba. Juo siekiama pataisyti klaidą 
Komisijos pasiūlymo tekste graikų  kalba, 
nes jame pateikiama nuoroda tik į 1 ir 2 
dalis, o ne į 1, 2 ir 3 dalis, kaip tekstuose 
kitomis kalbomis.)

Or. el

Pakeitimas 135
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1, 2 ir 3 dalys taip pat taikomos 
grįžtamiesiems bilietams, kai keleivį 
atsisakoma vežti grįžtamąja kelione 
remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį ar 
tuo tikslu nesumokėjo papildomo 
mokesčio.

1, 2 ir 3 dalys taip pat taikomos 
grįžtamiesiems bilietams, kai keleivį 
atsisakoma vežti grįžtamąja kelione 
remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį ar 
tuo tikslu nesumokėjo papildomo 
mokesčio.
(Šis pakeitimas susijęs tik su tekstu graikų 
kalba. Juo siekiama pataisyti klaidą 
Komisijos pasiūlymo tekste graikų  kalba, 
nes jame pateikiama nuoroda tik į 1 ir 2 
dalis, o ne į 1, 2 ir 3 dalis, kaip tekstuose 
kitomis kalbomis.)

Or. el



AM\1005678LT.doc 27/80 PE521.501v01-00

LT

Pakeitimas 136
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai keleivis ar keleivio vardu veikiantis 
tarpininkas praneša apie vieno ar kelių 
keleivių, įtrauktų į tą pačią vežimo sutartį, 
asmenvardžių rašybos klaidą, dėl kurios 
gali būti atsisakyta vežti, oro vežėjas, jei 
likusios ne mažiau kaip 48 valandos iki 
išvykimo, bent vieną kartą klaidą pataiso 
be papildomo mokesčio keleiviui arba 
tarpininkui, nebent jam to daryti neleistų 
nacionalinė arba tarptautinę teisė.“

Kai keleivis ar keleivio vardu veikiantis 
tarpininkas praneša apie vieno ar kelių 
keleivių, įtrauktų į tą pačią vežimo sutartį, 
asmenvardžių rašybos arba titulo klaidą, 
dėl kurios gali būti atsisakyta vežti, oro 
vežėjas iki išvykimo klaidą pataiso be 
papildomo mokesčio keleiviui arba 
tarpininkui, nebent jam to daryti neleistų 
nacionalinė arba tarptautinė teisė.

Or. en

Pakeitimas 137
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skrydį vykdantis oro vežėjas neprivalo 
mokėti kompensacijos pagal 7 straipsnį, jei 
gali įrodyti, kad skrydis atšauktas dėl 
ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo 
nebūtų buvę galima išvengti net ir ėmusis 
visų pagrįstų priemonių. Tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis galima 
argumentuoti tik tiek, kiek jos paveikia 
atitinkamą skrydį ar ankstesnį tuo pačiu 
orlaiviu vykdytą skrydį.“

Skrydį vykdantis oro vežėjas neprivalo 
mokėti kompensacijos pagal 7 straipsnį, jei 
gali įrodyti, kad skrydis atšauktas dėl 
ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo 
nebūtų buvę galima išvengti net ir ėmusis 
visų pagrįstų priemonių. Tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis galima 
argumentuoti tik tiek, kiek jos paveikia 
atitinkamą skrydį ar ankstesnį tuo pačiu 
orlaiviu vykdytą skrydį.“ Jeigu oro vežėjas 
nepateikia tokių įrodymų raštu, pagal 



PE521.501v01-00 28/80 AM\1005678LT.doc

LT

keleivio prašymą jis turi sumokėti 
kompensaciją.

Or. en

Pakeitimas 138
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skrydį vykdantis oro vežėjas neprivalo 
mokėti kompensacijos pagal 7 straipsnį, jei 
gali įrodyti, kad skrydis atšauktas dėl 
ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo 
nebūtų buvę galima išvengti net ir ėmusis 
visų pagrįstų priemonių. Tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis galima 
argumentuoti tik tiek, kiek jos paveikia 
atitinkamą skrydį ar ankstesnį tuo pačiu 
orlaiviu vykdytą skrydį.

Skrydį vykdantis oro vežėjas neprivalo 
mokėti kompensacijos pagal 7 straipsnį, jei 
gali įrodyti, kad skrydis atšauktas dėl 
ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo 
nebūtų buvę galima išvengti net ir ėmusis 
visų pagrįstų priemonių. Tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis galima 
argumentuoti tik tiek, kiek jos paveikia 
atitinkamą skrydį ar ankstesnį tuo pačiu 
orlaiviu vykdytą skrydį. Jeigu skrydį 
vykdantis oro vežėjas per dvi savaites 
nepateikia įrodymų, kokios buvo 
konkrečios ypatingos aplinkybės, už 
kurias jis nėra atsakingas, ir kad buvo 
imtasi visų reikalingų veiksmų siekiant 
išvengti, kad skrydis būtų atšauktas arba 
atidėtas, keleivis nedelsiant gauna šiame 
reglamente numatytą kompensaciją.

Or. de

Pakeitimas 139
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Pridedama tokia 5a dalis:
„5a. Atšaukus skrydį dėl oro vežėjo 
bankroto arba sustabdžius pervežimo 
paslaugas, keleiviai turi teisę į 
kompensaciją arba skrydį į išvykimo vietą 
pagal 8 straipsnio 1 dalies a punktą ir 
teisę į pagalbą, nurodytą 9 straipsnyje.
Oro vežėjai pateikia pakankamų įrodymų 
apie garantijas, reikalingas 
kompensacijoms ir grąžinimui.“

Or. de

Pagrindimas

Jeigu skrydis atšauktas dėl bankroto ar kitų priežasčių, keleiviai turi būti apsaugoti. 
Pakeitimas taip pat apima atvejus, kai panaikinama veiklos vykdymo licencija.

Pakeitimas 140
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kai atidedama ne mažiau kaip dvi 
valandoms – 9 straipsnio 1 dalies a punkte 
ir 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą pagalbą;
taip pat

9 straipsnio 1 dalies a punkte ir 9 straipsnio 
2 dalyje nurodytą pagalbą; taip pat

Or. de

Pakeitimas 141
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 1 dalies i i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kai atidedama ne mažiau kaip penkioms
valandoms ir atidėjimas trunka vieną ar 
kelias naktis – 9 straipsnio 1 dalies b 
punkte ir 9 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodytą pagalbą; taip pat

kai atidedama ne mažiau kaip trims
valandoms ir atidėjimas trunka vieną ar 
kelias naktis – 9 straipsnio 1 dalies b ir c 
punktuose nurodytą pagalbą; taip pat

Or. de

Pakeitimas 142
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 1 dalies iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kai atidedama ne mažiau kaip penkiomis
valandomis – 8 straipsnio 1 dalies a punkte
nurodytą pagalbą.

kai atidedama ne mažiau kaip trims 
valandoms – 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
pagalbą.

Or. de

Pakeitimas 143
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

per penkias valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo laiko 
visose kelionėse Bendrijos viduje ir ne 
daugiau kaip 3500 km nuotolio kelionėse į 
trečiąsias šalis ir iš jų;

per tris valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo laiko 
visose kelionėse Bendrijos viduje ir ne 
daugiau kaip 3500 km nuotolio kelionėse į 
trečiąsias šalis ir iš jų;
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Or. de

Pakeitimas 144
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

per penkias valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo laiko 
visose kelionėse Bendrijos viduje ir ne 
daugiau kaip 3500 km nuotolio kelionėse į 
trečiąsias šalis ir iš jų;

per tris valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo laiko 
visose kelionėse Bendrijos viduje ir ne 
daugiau kaip 3500 km nuotolio kelionėse į 
trečiąsias šalis ir iš jų;

Or. de

Pakeitimas 145
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

per penkias valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo laiko 
visose kelionėse Bendrijos viduje ir ne 
daugiau kaip 3500 km nuotolio kelionėse į 
trečiąsias šalis ir iš jų;

per tris valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo laiko 
visose kelionėse Bendrijos viduje ir ne 
daugiau kaip 3500 km nuotolio kelionėse į 
trečiąsias šalis ir iš jų;

Or. en

Pakeitimas 146
Franz Obermayr
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

per devynias valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo nuo 
3500 km iki 6000 km nuotolio kelionėse į 
trečiąsias šalis ir iš jų;

per penkias valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo nuo 
3500 km iki 6000 km nuotolio kelionėse į 
trečiąsias šalis ir iš jų;

Or. de

Pakeitimas 147
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

per devynias valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo nuo
3500 km iki 6000 km nuotolio kelionėse į 
trečiąsias šalis ir iš jų;

per penkias valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo didesnio 
nei 3500 km nuotolio kelionėse į trečiąsias 
šalis ir iš jų;

Or. de

Pakeitimas 148
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

per devynias valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo nuo 3500 
km iki 6000 km nuotolio kelionėse į 

per penkias valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo nuo 
3500 km iki 6000 km nuotolio kelionėse į 
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trečiąsias šalis ir iš jų; trečiąsias šalis ir iš jų;

Or. en

Pakeitimas 149
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

per dvylika valandų ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo 6000 km 
ar didesnio nuotolio kelionėse į trečiąsias 
šalis ir iš jų.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 150
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

per dvylika valandų ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo 6000 km 
ar didesnio nuotolio kelionėse į trečiąsias 
šalis ir iš jų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 151
Franz Obermayr
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

per dvylika valandų ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo 6000 km 
ar didesnio nuotolio kelionėse į trečiąsias 
šalis ir iš jų.

per septynias valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo 6000 km 
ar didesnio nuotolio kelionėse į trečiąsias 
šalis ir iš jų.

Or. de

Pakeitimas 152
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skrydį vykdantis oro vežėjas neprivalo 
mokėti kompensacijos pagal 7 straipsnį, jei 
gali įrodyti, kad skrydis atidėtas ar jo 
tvarkaraštis pakeistas dėl ypatingų 
aplinkybių ir kad skrydžio vėlavimo ar 
tvarkaraščio pakeitimo nebūtų buvę galima 
išvengti net ir ėmusis visų pagrįstų 
priemonių. Tokiomis ypatingomis 
aplinkybėmis galima argumentuoti tik tiek, 
kiek jos paveikia atitinkamą skrydį ar 
ankstesnį tuo pačiu orlaiviu vykdytą 
skrydį.

Skrydį vykdantis oro vežėjas neprivalo 
mokėti kompensacijos pagal 7 straipsnį, jei 
gali įrodyti, kad skrydis atidėtas ar jo 
tvarkaraštis pakeistas dėl ypatingų 
aplinkybių ir kad skrydžio vėlavimo ar 
tvarkaraščio pakeitimo nebūtų buvę galima 
išvengti net ir ėmusis visų pagrįstų 
priemonių. Tokiomis ypatingomis 
aplinkybėmis galima argumentuoti tik tiek, 
kiek jos paveikia atitinkamą skrydį ar 
ankstesnį tuo pačiu orlaiviu vykdytą 
skrydį. Keleivis gali reikalauti, kad vežėjas 
suteiktų visą informaciją apie šias 
ypatingas aplinkybes.

Or. fr

Pakeitimas 153
Robert Rochefort
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 4 dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jeigu orlaivis nukreipiamas nusileisti 
kitame oro uoste, nei buvo numatyta iš 
pradžių, dėl priežasčių, kurioms oro 
vežėjas neturėjo įtakos, pastarasis kuo 
skubiau suorganizuoja keleivių pervežimą 
į numatytą atvykimo vietą ir suteikia jiems 
pagalbą pagal 8 straipsnio 1 dalies a 
punktą.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas maršruto nukreipimą laikyti skrydžio atšaukimu atrodo nesąžiningas 
oro vežėjų atžvilgiu. Tačiau oro vežėjai turėtų kuo greičiau suorganizuoti keleivių pervežimą į 
jų galutinę kelionės vietą ir aprūpinti maistu, kurio pakaktų vėlavimo laikui.

Pakeitimas 154
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdamas į saugos apribojimus, kai 
vėluojama keleiviams laukiant orlaivyje, 
skrydį vykdantis oro vežėjas nemokamai 
suteikia galimybę pasinaudoti tualetu, 
aprūpina geriamu vandeniu, užtikrina 
tinkamą keleivių salono šildymą ar 
vėsinimą, o prireikus užtikrina, kad būtų 
sulaukta reikiama medicinos pagalba. Kai 
vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje 
užtrunka ilgiausią penkių valandų 
laikotarpį, orlaivis grįžta prie vartų ar kito 
tinkamo išlaipinimo punkto, kur keleiviams 

Atsižvelgdamas į saugos apribojimus, kai 
vėluojama keleiviams laukiant orlaivyje, 
skrydį vykdantis oro vežėjas nemokamai 
suteikia galimybę pasinaudoti tualetu, 
aprūpina geriamu vandeniu, užtikrina 
tinkamą keleivių salono šildymą ar 
vėsinimą, o prireikus užtikrina, kad būtų 
sulaukta reikiama medicinos pagalba. Kai 
vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje 
užtrunka ilgiausią trijų valandų laikotarpį, 
orlaivis grįžta prie vartų ar kito tinkamo 
išlaipinimo punkto, kur keleiviams 
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leidžiama išsilaipinti ir pasinaudoti ta pačia 
pagalba, kuri nurodyta 1 dalyje, išskyrus 
atvejus, kai esama su sauga ar saugumu 
susijusių priežasčių, dėl kurių orlaivis 
negali pasitraukti iš savo vietos stovėjimo 
aikštelėje.“

leidžiama išsilaipinti ir pasinaudoti ta pačia 
pagalba, kuri nurodyta 1 dalyje, išskyrus 
atvejus, kai esama su sauga ar saugumu 
susijusių priežasčių, dėl kurių orlaivis 
negali pasitraukti iš savo vietos stovėjimo 
aikštelėje.“

Or. de

Pakeitimas 155
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdamas į saugos apribojimus, kai 
vėluojama daugiau nei valandą keleiviams 
laukiant orlaivyje, skrydį vykdantis oro 
vežėjas nemokamai suteikia galimybę 
pasinaudoti tualetu, aprūpina geriamu 
vandeniu, užtikrina tinkamą keleivių 
salono šildymą ar vėsinimą, o prireikus 
užtikrina, kad būtų sulaukta reikiama 
medicinos pagalba. Kai vėlavimas 
keleiviams laukiant orlaivyje užtrunka 
ilgiausią penkių valandų laikotarpį, 
orlaivis grįžta prie vartų ar kito tinkamo 
išlaipinimo punkto, kur keleiviams 
leidžiama išsilaipinti ir pasinaudoti ta pačia 
pagalba, kuri nurodyta 1 dalyje, išskyrus 
atvejus, kai esama su sauga ar saugumu 
susijusių priežasčių, dėl kurių orlaivis 
negali pasitraukti iš savo vietos stovėjimo 
aikštelėje.“

Atsižvelgdamas į saugos apribojimus, kai 
vėluojama keleiviams laukiant orlaivyje, 
skrydį vykdantis oro vežėjas nemokamai 
suteikia galimybę pasinaudoti tualetu, 
aprūpina geriamu vandeniu, užtikrina 
tinkamą keleivių salono šildymą ar 
vėsinimą, o prireikus užtikrina, kad būtų 
sulaukta reikiama medicinos pagalba. Kai 
vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje 
užtrunka ilgiausiai dviejų valandų 
laikotarpį, orlaivis grįžta prie vartų ar kito 
tinkamo išlaipinimo punkto, kur keleiviams 
leidžiama išsilaipinti ir pasinaudoti ta pačia 
pagalba, kuri nurodyta 1 dalyje, išskyrus 
atvejus, kai esama su sauga ar saugumu 
susijusių priežasčių, dėl kurių orlaivis 
negali pasitraukti iš savo vietos stovėjimo 
aikštelėje.“

Or. en

Pakeitimas 156
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdamas į saugos apribojimus, kai 
vėluojama ilgiau nei valandą keleiviams 
laukiant orlaivyje, skrydį vykdantis oro 
vežėjas nemokamai suteikia galimybę 
pasinaudoti tualetu, aprūpina geriamu 
vandeniu, užtikrina tinkamą keleivių 
salono šildymą ar vėsinimą, o prireikus 
užtikrina, kad būtų sulaukta reikiama 
medicinos pagalba. Kai vėlavimas 
keleiviams laukiant orlaivyje užtrunka 
ilgiausią penkių valandų laikotarpį, 
orlaivis grįžta prie vartų ar kito tinkamo 
išlaipinimo punkto, kur keleiviams 
leidžiama išsilaipinti ir pasinaudoti ta pačia 
pagalba, kuri nurodyta 1 dalyje, išskyrus 
atvejus, kai esama su sauga ar saugumu 
susijusių priežasčių, dėl kurių orlaivis 
negali pasitraukti iš savo vietos stovėjimo 
aikštelėje.“

Atsižvelgdamas į saugos apribojimus, kai 
vėluojama keleiviams laukiant orlaivyje, 
skrydį vykdantis oro vežėjas nemokamai 
suteikia galimybę pasinaudoti tualetu, 
aprūpina geriamu vandeniu, užtikrina 
tinkamą keleivių salono šildymą ar 
vėsinimą, o prireikus užtikrina, kad būtų 
sulaukta reikiama medicinos pagalba. Kai 
vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje 
užtrunka ilgiausiai dviejų valandų 
laikotarpį, orlaivis grįžta prie vartų ar kito 
tinkamo išlaipinimo punkto, kur keleiviams 
leidžiama išsilaipinti ir pasinaudoti ta pačia 
pagalba, kuri nurodyta 1 dalyje, išskyrus 
atvejus, kai esama su sauga ar saugumu 
susijusių priežasčių, dėl kurių orlaivis 
negali pasitraukti iš savo vietos stovėjimo 
aikštelėje.“

Or. de

Pakeitimas 157
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdamas į saugos apribojimus, kai 
vėluojama ilgiau nei valandą keleiviams 
laukiant orlaivyje, skrydį vykdantis oro 
vežėjas nemokamai suteikia galimybę 
pasinaudoti tualetu, aprūpina geriamu 
vandeniu, užtikrina tinkamą keleivių 
salono šildymą ar vėsinimą, o prireikus 

Atsižvelgdamas į saugos apribojimus, kai 
vėluojama keleiviams laukiant orlaivyje, 
skrydį vykdantis oro vežėjas nemokamai 
suteikia galimybę pasinaudoti tualetu, 
aprūpina geriamu vandeniu, užtikrina 
tinkamą keleivių salono šildymą ar 
vėsinimą, o prireikus užtikrina, kad būtų 
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užtikrina, kad būtų sulaukta reikiama 
medicinos pagalba. Kai vėlavimas 
keleiviams laukiant orlaivyje užtrunka 
ilgiausią penkių valandų laikotarpį, 
orlaivis grįžta prie vartų ar kito tinkamo 
išlaipinimo punkto, kur keleiviams 
leidžiama išsilaipinti ir pasinaudoti ta pačia 
pagalba, kuri nurodyta 1 dalyje, išskyrus 
atvejus, kai esama su sauga ar saugumu 
susijusių priežasčių, dėl kurių orlaivis 
negali pasitraukti iš savo vietos stovėjimo 
aikštelėje.“

sulaukta reikiama medicinos pagalba. Kai 
vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje 
užtrunka ilgiausiai dviejų valandų 
laikotarpį, orlaivis grįžta prie vartų ar kito 
tinkamo išlaipinimo punkto, kur keleiviams 
leidžiama išsilaipinti ir pasinaudoti ta pačia 
pagalba, kuri nurodyta 1 dalyje, išskyrus 
atvejus, kai esama su sauga ar saugumu 
susijusių priežasčių, dėl kurių orlaivis 
negali pasitraukti iš savo vietos stovėjimo 
aikštelėje.“

Or. el

Pagrindimas

Penkių valandų vėlavimo keleiviams laukiant orlaivyje riba, kad būtų leista keleivius 
išlaipinti, yra per didelė ir turėtų būti pakeista dviejų valandų riba. Be to, bet kokio vėlavimo 
keleiviams laukiant orlaivyje atveju oro vežėjas privalo nemokamai suteikti keleiviams 
pagrindines paslaugas. 

Pakeitimas 158
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgdamas į saugos apribojimus, kai 
vėluojama keleiviams laukiant orlaivyje, 
skrydį vykdantis oro vežėjas nemokamai 
suteikia galimybę pasinaudoti tualetu, 
aprūpina geriamu vandeniu, užtikrina 
tinkamą keleivių salono šildymą ar 
vėsinimą, o prireikus užtikrina, kad būtų 
sulaukta reikiama medicinos pagalba. Kai 
vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje 
užtrunka ilgiausią penkių valandų 
laikotarpį, orlaivis grįžta prie vartų ar kito 
tinkamo išlaipinimo punkto, kur keleiviams 
leidžiama išsilaipinti ir pasinaudoti ta pačia 
pagalba, kuri nurodyta 1 dalyje, išskyrus 
atvejus, kai esama su sauga ar saugumu 
susijusių priežasčių, dėl kurių orlaivis 

Atsižvelgdamas į saugos apribojimus, kai 
vėluojama keleiviams laukiant orlaivyje, 
skrydį vykdantis oro vežėjas nemokamai 
suteikia galimybę pasinaudoti tualetu, 
aprūpina geriamu vandeniu, užtikrina 
tinkamą keleivių salono šildymą ar 
vėsinimą, o prireikus užtikrina, kad būtų 
sulaukta reikiama medicinos pagalba. Kai 
vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje 
užtrunka ilgiausiai keturių valandų 
laikotarpį, orlaivis grįžta prie vartų ar kito 
tinkamo išlaipinimo punkto, kur keleiviams 
leidžiama išsilaipinti ir pasinaudoti ta pačia 
pagalba, kuri nurodyta 1 dalyje, išskyrus
atvejus, kai esama su sauga, saugumu ar 
teisėkūra susijusių priežasčių, dėl kurių 
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negali pasitraukti iš savo vietos stovėjimo 
aikštelėje.“

orlaivis negali pasitraukti iš savo vietos 
stovėjimo aikštelėje.“

Or. fr

Pagrindimas

Keturias valandas laukti orlaivyje keleiviams yra per ilgai ir šį skaičių reikėtų sumažinti. Kita 
vertus, gali būti teisinių priežasčių, visų pirma susijusių su migracijos politika, kodėl orlaivis 
negali pajudėti iš vietos, o keleiviai būti išlaipinti, ir į šias priežastis turi būti atsižvelgta.

Pakeitimas 159
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu orlaivis vėluoja pakilti daugiau nei 
vieną valandą, turi būti pateikiamas 
maistas ir gaivieji gėrimai pagal 9 
straipsnio 1 dalies a punktą.

Or. el

Pakeitimas 160
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Įterpiama tokia 5a dalis (nauja):
„5a. Atšaukus skrydį dėl oro vežėjo 
bankroto arba sustabdžius pervežimo 
paslaugas dėl leidimo vykdyti veiklą 



PE521.501v01-00 40/80 AM\1005678LT.doc

LT

praradimo, keleiviai turi teisę į 
kompensaciją arba skrydį į išvykimo vietą 
pagal 8 straipsnio 1 dalies a punktą ir 
teisę į pagalbą, nurodytą 9 straipsnyje.
Oro vežėjai pateikia pakankamų įrodymų 
apie garantijas, reikalingas 
kompensacijoms ir grąžinimui.“

Or. fr

Pagrindimas

Turi būti numatyta išeitis, kai keleiviai susiduria su vežėjo veiklos nutraukimo atveju – turėtų 
būti kompensuojama nepanaudoto bilieto kaina arba, jei keleiviai jau įlaipinti, jie turi būti 
nuskraidinami į išvykimo vietą. Apsauga, kuri turi būti suteikta tokiu atveju turėtų būti tokia 
pati, kaip numatyta keleiviams, kurie įsigijo kelionių paketą (Direktyva 90/314/EEB).
Vežėjams suteikiama galimybė pasirinkti apsaugos priemonę (pinigai, draudimas ir kt.).

Pakeitimas 161
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį 
dėl ankstesnio skrydžio atidėjimo ar 
tvarkaraščio pakeitimo, tolesnį jungiamąjį 
skrydį vykdantis Bendrijos oro vežėjas 
keleiviui suteikia:

Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį 
dėl ankstesnio skrydžio atidėjimo ar 
tvarkaraščio pakeitimo, už vėlavimą 
atsakingas Bendrijos oro vežėjas keleiviui 
suteikia:

Or. en

Pakeitimas 162
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį 
dėl ankstesnio skrydžio atidėjimo ar 
tvarkaraščio pakeitimo, tolesnį jungiamąjį 
skrydį vykdantis Bendrijos oro vežėjas 
keleiviui suteikia:

Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį 
dėl ankstesnio skrydžio atidėjimo ar 
tvarkaraščio pakeitimo, už vėlavimą 
atsakingas Bendrijos oro vežėjas keleiviui 
suteikia:

Or. en

Pakeitimas 163
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį 
dėl ankstesnio skrydžio atidėjimo ar 
tvarkaraščio pakeitimo, tolesnį jungiamąjį 
skrydį vykdantis Bendrijos oro vežėjas 
keleiviui suteikia:

Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį 
dėl ankstesnio skrydžio atidėjimo ar 
tvarkaraščio pakeitimo, už vėlavimą 
atsakingas Bendrijos oro vežėjas keleiviui 
suteikia:

Or. pl

Pakeitimas 164
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį 
dėl ankstesnio skrydžio atidėjimo ar 
tvarkaraščio pakeitimo, tolesnį jungiamąjį 
skrydį vykdantis Bendrijos oro vežėjas 
keleiviui suteikia:

Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį 
dėl ankstesnio skrydžio atidėjimo ar 
tvarkaraščio pakeitimo, už vėlavimą 
atsakingas Bendrijos oro vežėjas keleiviui 
suteikia:
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Or. fr

Pagrindimas

Atrodo, pagrįsta reikalauti, kad už vėlavimo pasekmes turėtų atsakyti už tai atsakingas oro 
vežėjas, o ne oro vežėjas, vykdantis tolesnį skrydį.

Pakeitimas 165
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį 
dėl ankstesnio skrydžio atidėjimo ar 
tvarkaraščio pakeitimo, tolesnį jungiamąjį 
skrydį vykdantis Bendrijos oro vežėjas 
keleiviui suteikia:

Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį 
dėl ankstesnio skrydžio atidėjimo ar 
tvarkaraščio pakeitimo, už vėlavimą 
atsakingas Bendrijos oro vežėjas keleiviui 
suteikia:

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas padaromas dėl 6a straipsnio 2 dalies. Kompensacija turėtų būti 
apskaičiuojama remiantis atitinkamo skrydžio atidėjimo trukme, o ne bendra atidėjimo 
trukme galutinėje paskirties vietoje. Jungiamųjų skrydžių, įsigytų vieno užsakymo metu, atveju 
keleiviai taip pat apsaugoti pagal pačią sutartį ir Monrealio konvenciją.

Pakeitimas 166
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 a straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kai keleivis turi laukti jungties mažiausiai 9 straipsnio 1 dalies a punkte ir 9 straipsnio 
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dviem valandomis ilgiau – 9 straipsnio 1 
dalies a punkte ir 9 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą pagalbą; taip pat

2 dalyje nurodytą pagalbą; taip pat

Or. de

Pakeitimas 167
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 a straipsnio 1 dalies iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kai tvarkaraštyje numatytas pagal 8 
straipsnį pasiūlyto alternatyvaus skrydžio 
ar kitos kelionės priemonės išvykimas yra 
ne mažiau kaip 5 valandos po tvarkaraštyje 
numatyto skrydžio, į kurį pavėluota, laiko, 
o atidėjimas apima vieną ar kelias naktis –
9 straipsnio 1 dalies b punkte ir 9 straipsnio 
1 dalies c punkte nurodytą pagalbą.

kai tvarkaraštyje numatytas pagal 8 
straipsnį pasiūlyto alternatyvaus skrydžio 
ar kitos kelionės priemonės išvykimas yra 
ne mažiau kaip trys valandos po 
tvarkaraštyje numatyto skrydžio, į kurį 
pavėluota, laiko, o atidėjimas apima vieną 
ar kelias naktis – 9 straipsnio 1 dalies b 
punkte ir 9 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodytą pagalbą.

Or. de

Pakeitimas 168
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį 
dėl pirmesnio jungiamojo skrydžio 
atidėjimo, jis turi teisę į tą ankstesnį 
skrydį vykdžiusio Bendrijos oro vežėjo 
kompensaciją pagal 6 straipsnio 2 dalį.
Tais tikslais atidėjimas skaičiuojamas 
pagal tvarkaraštyje nurodyto atvykimo į 

Išbraukta.
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galutinę paskirties vietą laiką.

Or. en

Pakeitimas 169
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį 
dėl pirmesnio jungiamojo skrydžio 
atidėjimo, jis turi teisę į tą ankstesnį 
skrydį vykdžiusio Bendrijos oro vežėjo 
kompensaciją pagal 6 straipsnio 2 dalį.
Tais tikslais atidėjimas skaičiuojamas 
pagal tvarkaraštyje nurodyto atvykimo į 
galutinę paskirties vietą laiką.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kompensacija turėtų būti apskaičiuojama remiantis atitinkamo skrydžio atidėjimo trukme, o 
ne bendra atidėjimo trukme galutinėje paskirties vietoje. Jungiamųjų skrydžių, įsigytų vieno 
užsakymo metu, atveju keleiviai taip pat apsaugoti pagal pačią sutartį ir Monrealio 
konvenciją.

Pakeitimas 170
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį 
dėl pirmesnio jungiamojo skrydžio 

Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį 
dėl pirmesnio jungiamojo skrydžio 
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atidėjimo, jis turi teisę į tą ankstesnį skrydį 
vykdžiusio Bendrijos oro vežėjo 
kompensaciją pagal 6 straipsnio 2 dalį.
Tais tikslais atidėjimas skaičiuojamas
pagal tvarkaraštyje nurodyto atvykimo į 
galutinę paskirties vietą laiką.

atidėjimo, jis turi teisę į tą ankstesnį skrydį 
vykdžiusio Bendrijos oro vežėjo 
kompensaciją pagal 6 straipsnio 2 dalį.
Tais tikslais kompensacija skaičiuojama
pagal tai, kiek laiko vėlavo ankstesnis 
jungiamasis skrydis pagal tvarkaraštyje 
nurodyto atvykimo laiką.

Or. pl

Pakeitimas 171
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį 
dėl pirmesnio jungiamojo skrydžio 
atidėjimo, jis turi teisę į tą ankstesnį skrydį 
vykdžiusio Bendrijos oro vežėjo 
kompensaciją pagal 6 straipsnio 2 dalį.
Tais tikslais atidėjimas skaičiuojamas 
pagal tvarkaraštyje nurodyto atvykimo į 
galutinę paskirties vietą laiką.

Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį 
dėl pirmesnio jungiamojo skrydžio 
atidėjimo, net jei tai įvyko dėl ypatingų 
aplinkybių, jis turi teisę į tą ankstesnį 
skrydį vykdžiusio Bendrijos oro vežėjo 
kompensaciją pagal 6 straipsnio 2 dalį.
Tais tikslais atidėjimas skaičiuojamas 
pagal tvarkaraštyje nurodyto atvykimo į 
galutinę paskirties vietą laiką.

Or. fr

Pakeitimas 172
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 a straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
stengiantis išspręsti ginčą šalims, kurios 
naudojasi nacionalinių vykdymo 
užtikrinimo įstaigų arba alternatyvaus 
ginčų sprendimo procedūromis pagal 
2013 m. gegužės 21 d. Direktyvą 
2013/11/ES dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB1, 
kai jų rezultatas nėra privalomas, nebūtų 
užkertamas kelias vėliau pradėti su tuo 
ginču susijusį teismo procesą dėl šių 
procedūrų metu pasibaigusio ieškinio 
senaties termino. Ši nuostata nedaro 
poveikio tarptautinių susitarimų, kurių 
šalys yra valstybės narės, nuostatoms dėl 
ieškinio senaties termino.
__________________
1 OL L 165, 2013 6 18, p. 63.

Or. en

Pakeitimas 173
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 dalis nepažeidžia poveikį patyrusių oro 
vežėjų galimybės tarpusavyje susitarti dėl 
žalos atlyginimo.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 174
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 dalis nepažeidžia poveikį patyrusių oro 
vežėjų galimybės tarpusavyje susitarti dėl 
žalos atlyginimo.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas padaromas dėl 6a straipsnio 2 dalies. Kompensacija turėtų būti 
apskaičiuojama remiantis atitinkamo skrydžio atidėjimo trukme, o ne bendra atidėjimo 
trukme galutinėje paskirties vietoje. Jungiamųjų skrydžių, įsigytų vieno užsakymo metu, atveju 
keleiviai taip pat apsaugoti pagal pačią sutartį ir Monrealio konvenciją.

Pakeitimas 175
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 ir 2 dalys taikomos ir trečiųjų šalių oro 
vežėjams, kurie vykdo skrydį į ES oro 
uosto ar iš jo.“

1 dalis taikoma ir trečiųjų šalių oro 
vežėjams, kurie vykdo skrydį į ES oro 
uosto ar iš jo.“

Or. en

Pakeitimas 176
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 ir 2 dalys taikomos ir trečiųjų šalių oro 
vežėjams, kurie vykdo skrydį į ES oro 
uosto ar iš jo.“

1 dalis taikoma ir trečiųjų šalių oro 
vežėjams, kurie vykdo skrydį į ES oro 
uosto ar iš jo.“

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas padaromas dėl 6a straipsnio 2 dalies. Kompensacija turėtų būti 
apskaičiuojama remiantis atitinkamo skrydžio atidėjimo trukme, o ne bendra atidėjimo 
trukme galutinėje paskirties vietoje. Jungiamųjų skrydžių, įsigytų vieno užsakymo metu, atveju 
keleiviai taip pat apsaugoti pagal pačią sutartį ir Monrealio konvenciją.

Pakeitimas 177
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto -a papunktis(naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalies įžanginis sakinys pakeičiamas 
taip:
„Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, 
keleiviai už kiekvieną atidėtą skrydį gauna 
visos sumokėtos bilieto kainos dydžio 
kompensaciją, tačiau ne didesnę kaip:“

Or. de

Pagrindimas

Sumos yra pernelyg didelės mažų kainų oro vežėjams. Už bilietą, kuris kainavo tik 49 EUR, 
grąžinti 250 EUR, būtų neekonomiška. Todėl turėtų būti numatyta galimybė apriboti teisę į 
kompensaciją iki bilieto kainos, tačiau neturėtų būti viršijamos nurodytos sumos. Vis dėlto, 
tam tikra suma gali būti sumokėta du kartus, jei atidėtas ir skrydis į priekį, ir skrydis atgal.
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Pakeitimas 178
Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje žodis „skrydžiai“ keičiamas 
„kelionės“.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas padaromas dėl 6a straipsnio 2 dalies. Kompensacija turėtų būti 
apskaičiuojama remiantis atitinkamo skrydžio atidėjimo trukme, o ne bendra atidėjimo 
trukme galutinėje paskirties vietoje. Jungiamųjų skrydžių, įsigytų vieno užsakymo metu, atveju 
keleiviai taip pat apsaugoti pagal pačią sutartį ir Monrealio konvenciją. Tokiu atveju turėtų 
būti toliau vartojamas terminas „skrydžiai“, o ne „kelionės“.

Pakeitimas 179
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje nurodyta kompensacija mokama 
grynaisiais, elektroniniu banko pervedimu, 
banko pavedimais ar banko čekiais.

1 dalyje numatyta kompensacija išmokama 
vėliausiai per septynias dienas grynaisiais 
pinigais, elektroniniu banko pervedimu, 
banko pavedimais ar banko čekiais arba, 
keleiviui savo parašu patvirtinus, kad jis 
su tuo sutinka, kelionės čekiais ir (arba) 
jam suteikiamos kitos paslaugos.

Or. el
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Pakeitimas 180
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Oro vežėjas gali su keleiviu sudaryti 
savanorišką susitarimą, kuris pakeistų 1 
dalyje išdėstytas kompensavimo nuostatas, 
su sąlyga, kad tas susitarimas yra 
patvirtintas keleivio pasirašytu 
dokumentu, kuriame keleiviui 
primenamos jo teisės į kompensaciją 
pagal šį reglamentą.“

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 181
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Oro vežėjas gali su keleiviu sudaryti 
savanorišką susitarimą, kuris pakeistų 1 
dalyje išdėstytas kompensavimo nuostatas, 
su sąlyga, kad tas susitarimas yra 
patvirtintas keleivio pasirašytu dokumentu, 
kuriame keleiviui primenamos jo teisės į 
kompensaciją pagal šį reglamentą.“

Oro vežėjas gali su keleiviu sudaryti 
savanorišką susitarimą, kuris pakeistų 1 
dalyje išdėstytas kompensavimo nuostatas 
kelionės čekiais ir (arba) kitomis 
paslaugomis, su sąlyga, kad tas susitarimas 
yra patvirtintas keleivio pasirašytu 
dokumentu, kuriame keleiviui primenamos 
jo teisės į kompensaciją pagal šį 
reglamentą. Prievolė įrodyti, kad buvo 
sudarytas toks susitarimas, tenka skrydį 
vykdančiam oro vežėjui.“

Or. en
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Pakeitimas 182
Emma McClarkin, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

per septynias dienas nuo keleivio prašymo 
pateikimo 7 straipsnio 3 dalyje numatytu 
būdu atgauti skrydžio kainą už neįvykusios 
kelionės dalį arba dalis ir už jau įvykusią 
kelionės dalį ar dalis sumokėtą sumą, jei 
pagal keleivio numatytą kelionės planą 
skrydis neteko prasmės, taip pat, kai tinka,

per septynias darbo dienas nuo keleivio 
prašymo pateikimo 7 straipsnio 3 dalyje 
numatytu būdu atgauti bilieto kainą už 
neįvykusios kelionės dalį arba dalis ir už 
jau įvykusią kelionės dalį ar dalis sumokėtą 
sumą, jei pagal keleivio numatytą kelionės 
planą skrydis neteko prasmės, taip pat, kai 
tinka,

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama, kad tai susiję su darbo, o ne kalendorinėmis dienomis. Be to, kompensacija 
turėtų būti susijusi su bilieto kaina, kaip numatyta 2 straipsnio s dalyje, o ne su skrydžio 
kaina.

Pakeitimas 183
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei skrydį vykdantis oro vežėjas gali 
įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas ar 
atidėtas arba jo tvarkaraštis pasikeitė dėl 
ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo, 
vėlavimo ar tvarkaraščio pakeitimo nebūtų 
išvengta net ėmusis visų pagrįstų 
priemonių, jis gali apriboti bendras suteikto 
apgyvendinimo, suteikto pagal 1 punkto b 
dalį, išlaidas iki 100 EUR už nakvynę 

Jei skrydį vykdantis oro vežėjas gali 
įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas ar 
atidėtas arba jo tvarkaraštis pasikeitė dėl 
ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo, 
vėlavimo ar tvarkaraščio pakeitimo nebūtų 
išvengta net ėmusis visų pagrįstų 
priemonių, jis gali apriboti bendras suteikto 
apgyvendinimo, suteikto pagal 1 punkto b 
dalį, išlaidas iki 150 EUR už nakvynę 
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keleiviui ir iki daugiausia 3 nakvynių. Jei 
skrydį vykdantis oro vežėjas pasirenka 
taikyti šį apribojimą, jis vis dėlto, be 14 
straipsnyje nurodytos tęstinės prievolės 
teikti informaciją, suteikia keleiviams 
informaciją apie apgyvendinimo galimybes 
po trijų naktų.

keleiviui ir iki daugiausia 7 nakvynių. Jei 
skrydį vykdantis oro vežėjas pasirenka 
taikyti šį apribojimą, jis vis dėlto, be 14 
straipsnyje nurodytos tęstinės prievolės 
teikti informaciją, suteikia keleiviams 
informaciją apie apgyvendinimo galimybes 
po šešių naktų.

Or. en

Pakeitimas 184
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei skrydį vykdantis oro vežėjas gali 
įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas ar 
atidėtas arba jo tvarkaraštis pasikeitė dėl 
ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo, 
vėlavimo ar tvarkaraščio pakeitimo nebūtų 
išvengta net ėmusis visų pagrįstų 
priemonių, jis gali apriboti bendras 
suteikto apgyvendinimo, suteikto pagal 1 
punkto b dalį, išlaidas iki 100 EUR už 
nakvynę keleiviui ir iki daugiausia 3 
nakvynių. Jei skrydį vykdantis oro vežėjas
pasirenka taikyti šį apribojimą, jis vis 
dėlto, be 14 straipsnyje nurodytos tęstinės 
prievolės teikti informaciją, suteikia 
keleiviams informaciją apie 
apgyvendinimo galimybes po trijų naktų.

Jei skrydį vykdantis oro vežėjas gali 
įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas ar 
atidėtas arba jo tvarkaraštis pasikeitė dėl 
ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo, 
vėlavimo ar tvarkaraščio pakeitimo nebūtų 
išvengta net tinkamai ėmusis visų pagrįstų 
priemonių, jis gali apriboti apgyvendinimo, 
suteikto pagal 1 punkto b dalį, išlaidas iki 
daugiausia 3 nakvynių. Skrydį vykdantis 
oro vežėjas , be 14 straipsnyje nurodytos 
tęstinės prievolės teikti informaciją, 
suteikia keleiviams informaciją apie 
apgyvendinimo galimybes po trijų naktų.

Or. en

Pagrindimas

Suteikiant nakvynę turėtų būti atsižvelgiama į tokius veiksnius kaip kainų skirtumas valstybėse 
narėse ir galimybės gauti kambarį netoli oro uosto, o ne nustatoma nakvynės kainos riba.
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Pakeitimas 185
Franz Obermayr

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei skrydį vykdantis oro vežėjas gali 
įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas ar 
atidėtas arba jo tvarkaraštis pasikeitė dėl 
ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo, 
vėlavimo ar tvarkaraščio pakeitimo nebūtų 
išvengta net ėmusis visų pagrįstų 
priemonių, jis gali apriboti bendras suteikto 
apgyvendinimo, suteikto pagal 1 punkto b 
dalį, išlaidas iki 100 EUR už nakvynę 
keleiviui ir iki daugiausia 3 nakvynių. Jei 
skrydį vykdantis oro vežėjas pasirenka 
taikyti šį apribojimą, jis vis dėlto, be 14 
straipsnyje nurodytos tęstinės prievolės 
teikti informaciją, suteikia keleiviams 
informaciją apie apgyvendinimo galimybes 
po trijų naktų.

Jei skrydį vykdantis oro vežėjas gali 
įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas ar 
atidėtas arba jo tvarkaraštis pasikeitė dėl 
ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo, 
vėlavimo ar tvarkaraščio pakeitimo nebūtų 
išvengta net ėmusis visų pagrįstų 
priemonių, jis gali apriboti bendras suteikto 
apgyvendinimo, suteikto pagal 1 punkto b 
dalį, išlaidas iki 100 EUR už nakvynę 
keleiviui ir iki daugiausia 8 nakvynių. Jei 
skrydį vykdantis oro vežėjas pasirenka 
taikyti šį apribojimą, jis vis dėlto, be 14 
straipsnyje nurodytos tęstinės prievolės 
teikti informaciją, suteikia keleiviams 
informaciją apie apgyvendinimo galimybes 
po aštuonių naktų.

Or. de

Pakeitimas 186
Josef Weidenholzer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei skrydį vykdantis oro vežėjas gali 
įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas ar 
atidėtas arba jo tvarkaraštis pasikeitė dėl 
ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo, 
vėlavimo ar tvarkaraščio pakeitimo nebūtų 
išvengta net ėmusis visų pagrįstų 
priemonių, jis gali apriboti bendras suteikto 

Jei skrydį vykdantis oro vežėjas gali 
įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas ar 
atidėtas arba jo tvarkaraštis pasikeitė dėl 
ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo, 
vėlavimo ar tvarkaraščio pakeitimo nebūtų 
išvengta net ėmusis visų pagrįstų 
priemonių, jis gali apriboti bendras suteikto 
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apgyvendinimo, suteikto pagal 1 punkto b 
dalį, išlaidas iki 100 EUR už nakvynę 
keleiviui ir iki daugiausia 3 nakvynių. Jei 
skrydį vykdantis oro vežėjas pasirenka 
taikyti šį apribojimą, jis vis dėlto, be 14 
straipsnyje nurodytos tęstinės prievolės 
teikti informaciją, suteikia keleiviams 
informaciją apie apgyvendinimo galimybes 
po trijų naktų.

apgyvendinimo, suteikto pagal 1 punkto b 
dalį, išlaidas iki 250 EUR už nakvynę 
keleiviui ir iki daugiausia 3 nakvynių. Jei 
skrydį vykdantis oro vežėjas pasirenka 
taikyti šį apribojimą, jis vis dėlto, be 14 
straipsnyje nurodytos tęstinės prievolės 
teikti informaciją, suteikia keleiviams 
informaciją apie apgyvendinimo galimybes 
po trijų naktų.

Or. de

Pakeitimas 187
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei skrydį vykdantis oro vežėjas gali 
įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas ar 
atidėtas arba jo tvarkaraštis pasikeitė dėl 
ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo, 
vėlavimo ar tvarkaraščio pakeitimo nebūtų 
išvengta net ėmusis visų pagrįstų 
priemonių, jis gali apriboti bendras suteikto 
apgyvendinimo, suteikto pagal 1 punkto b 
dalį, išlaidas iki 100 EUR už nakvynę 
keleiviui ir iki daugiausia 3 nakvynių. Jei 
skrydį vykdantis oro vežėjas pasirenka 
taikyti šį apribojimą, jis vis dėlto, be 14 
straipsnyje nurodytos tęstinės prievolės 
teikti informaciją, suteikia keleiviams 
informaciją apie apgyvendinimo 
galimybes po trijų naktų.

Jei skrydį vykdantis oro vežėjas gali 
įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas ar 
atidėtas arba jo tvarkaraštis pasikeitė dėl 
ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo, 
vėlavimo ar tvarkaraščio pakeitimo nebūtų 
išvengta net tinkamai ėmusis visų pagrįstų 
priemonių, jis gali apriboti apgyvendinimo, 
suteikto pagal 1 punkto b dalį, išlaidas iki 
200 EUR už nakvynę keleiviui.

Or. de

Pakeitimas 188
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prievolė pasiūlyti apgyvendinimą pagal 1 
punkto b dalį netaikoma, kai atitinkamo 
skrydžio nuotolis yra mažesnis nei 250 km 
ir kai jį numatyta vykdyti orlaiviu, 
kuriame yra ne daugiau kaip 80 vietų 
(išskyrus atvejus, kai skrydis yra 
jungiamasis skrydis). Jei skrydį vykdantis 
oro vežėjas pasirenka taikyti šią išimtį, jis 
vis dėlto suteikia keleiviams informaciją 
apie apgyvendinimo galimybes.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 189
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prievolė pasiūlyti apgyvendinimą pagal 1 
punkto b dalį netaikoma, kai atitinkamo 
skrydžio nuotolis yra mažesnis nei 250 km 
ir kai jį numatyta vykdyti orlaiviu, 
kuriame yra ne daugiau kaip 80 vietų 
(išskyrus atvejus, kai skrydis yra 
jungiamasis skrydis). Jei skrydį vykdantis 
oro vežėjas pasirenka taikyti šią išimtį, jis 
vis dėlto suteikia keleiviams informaciją 
apie apgyvendinimo galimybes.

Išbraukta.

Or. el

Pagrindimas

Nėra aiškios priežasties, kodėl atstumas turėtų būti veiksnys, lemiantis apgyvendinimo 
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keleiviams suteikimą.  Lygiai taip pat neturėtų būti nustatyta jokių apribojimų, grindžiamų 
orlaivio keliamąja galia, nes daugelį salų ir atokių oro uostų aptarnauja nedideli orlaiviai.

Pakeitimas 190
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai keleivis pasirenka atgauti sumokėtą 
sumą pagal 8 straipsnio 1 dalies a punktą 
būdamas savo kelionės išvykimo oro uoste 
arba pasirenka būti nukreiptas kitu 
maršrutu vėliau pagal 8 straipsnio 1 dalies 
c punktą, jis netenka tolesnių teisių, 
susijusių su rūpinimusi pagal 9 straipsnio 1 
dalį dėl atitinkamo skrydžio.“

Kai keleivis pasirenka atgauti sumokėtą 
sumą pagal 8 straipsnio 1 dalies a punktą 
būdamas savo kelionės išvykimo oro uoste 
arba pasirenka būti nukreiptas kitu 
maršrutu vėliau pagal 8 straipsnio 1 dalies 
c punktą, jis netenka tolesnių teisių, 
susijusių su rūpinimusi pagal 9 straipsnio 1 
dalies a ir b punktus dėl atitinkamo 
skrydžio.“

Or. en

Pakeitimas 191
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
14 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš 1 dalį įterpiama ši dalis:
„-1. Oro vežėjai užtikrina, kad visuose oro 
uostuose, kuriuose jie vykdo skrydžius, 
būtų kontaktinis asmuo arba trečioji šalis, 
paskirta veikti kaip atitinkamo oro vežėjo 
atstovas, kad suteiktų keleiviams 
reikalingą informaciją apie jų teises, 
įskaitant skundų pateikimo procedūras, 
teiktų pagalbą ir skubiai imtųsi veiksmų 
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esant skrydžio sutrikimams, taip pat 
prarasto arba vėluojančio bagažo 
atvejais.“

Or. de

Pakeitimas 192
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei skrydis atšaukiamas ar išvykimas 
atidedamas, skrydį vykdantis oro vežėjas 
nedelsdamas informuoja keleivius apie 
padėtį (bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 
30 minučių nuo tvarkaraštyje numatyto
išvykimo laiko) ir apie numatomą 
išvykimo laiką, kai tik gaunama 
informacija, su sąlyga, kad oro vežėjas 
būtų gavęs keleivio duomenis ryšiams 
pagal 6 ir 7 dalis tuo atveju, kai bilietas 
buvo įgytas per tarpininką.

Jei skrydis atšaukiamas ar išvykimas 
atidedamas, skrydį vykdantis oro vežėjas 
nedelsdamas informuoja keleivius apie 
padėtį (bet kokiu atveju ne vėliau kaip 
tvarkaraštyje numatytas išvykimo laikas) 
ir apie numatomą išvykimo laiką, kai tik 
gaunama informacija, su sąlyga, kad oro 
vežėjas būtų gavęs keleivio duomenis 
ryšiams pagal 6 ir 7 dalis tuo atveju, kai 
bilietas buvo įgytas per tarpininką.

Or. fr

Pagrindimas

Idealiu atveju keleiviams turėtų būti pranešta apie padėtį iš karto, kai gaunama informacija, 
jei įmanoma – prieš numatytą išvykimo laiką. Atsižvelgiant į tai, kad nuostatoje nurodomas 
ilgiausias terminas, kurio turi laikytis oro vežėjas, tikslinga numatyti, kad tai turėtų būti ne 
vėliau kaip numatytas išvykimo laikas.

Pakeitimas 193
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
14 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai keleivis įgyja bilietą ne tiesiogiai iš 
skrydį vykdančio oro vežėjo, bet per 
Sąjungoje įsisteigusį tarpininką, pastarasis 
perduoda keleivio duomenis ryšiams oro 
vežėjui su sąlyga, kad keleivis yra davęs 
aiškų rašytinį sutikimą. Šis sutikimas gali 
būti suteiktas tik gavus teisę pasirinkti. Oro 
vežėjas gali naudoti tuos duomenis ryšiams 
tik tam, kad pagal šį straipsnį įvykdytų 
informavimo prievolę, ir ne rinkodaros 
tikslais; jis ištrina duomenis ryšiams per 72 
valandas nuo vežimo sutarties įvykdymo.
Tie duomenys tvarkomi, prieinami ir 
saugojami pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo24.

Kai keleivis įgyja bilietą ne tiesiogiai iš 
skrydį vykdančio oro vežėjo, bet per 
Sąjungoje įsisteigusį tarpininką, pastarasis 
perduoda keleivio duomenis ryšiams oro 
vežėjui su sąlyga, kad keleivis yra davęs 
aiškų rašytinį sutikimą. Šis sutikimas gali 
būti suteiktas tik gavus teisę pasirinkti. Oro 
vežėjas gali naudoti tuos duomenis ryšiams 
tik tam, kad pagal šį reglamentą įvykdytų
informavimo prievolę, ir ne rinkodaros 
tikslais; jis ištrina duomenis ryšiams per 72 
valandas nuo vežimo sutarties įvykdymo.
Tie duomenys tvarkomi, prieinami ir 
saugojami pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo24.

__________________ __________________
24 OL L 281, 1995 11 23, p. 31. 24 OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

Or. en

Pakeitimas 194
Emma McClarkin, Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei keleivis nori pateikti skundą oro vežėjui 
dėl savo teisių pagal šį reglamentą, jis 
pateikia skundą per 3 mėnesius nuo dienos, 
kai skrydis įvyko ar buvo numatytas 
įvykdyti tvarkaraštyje. Gavęs skundą, 
vežėjas per 7 dienas patvirtina keleiviui jį 
gavęs. Per du mėnesius nuo skundo gavimo 
oro vežėjas keleiviui pateikia išsamų 
atsakymą.

Jei keleivis nori pateikti skundą oro vežėjui 
dėl savo teisių pagal šį reglamentą, jis 
pateikia skundą per 3 mėnesius nuo dienos, 
kai skrydis įvyko ar buvo numatytas 
įvykdyti tvarkaraštyje. Gavęs skundą, 
vežėjas per 7 darbo dienas patvirtina 
keleiviui jį gavęs. Per du mėnesius nuo 
skundo gavimo oro vežėjas keleiviui 
pateikia išsamų atsakymą.
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Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama, kad tai susiję su darbo, o ne kalendorinėmis dienomis.

Pakeitimas 195
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei keleivis nori pateikti skundą oro vežėjui 
dėl savo teisių pagal šį reglamentą, jis
pateikia skundą per 3 mėnesius nuo 
dienos, kai skrydis įvyko ar buvo 
numatytas įvykdyti tvarkaraštyje. Gavęs 
skundą, vežėjas per 7 dienas patvirtina 
keleiviui jį gavęs. Per du mėnesius nuo 
skundo gavimo oro vežėjas keleiviui
pateikia išsamų atsakymą.

Jei keleivis nori pateikti pretenziją ar
skundą oro vežėjui dėl savo šiame 
reglamente nustatytų teisių, jis tai turi 
padaryti raštu arba elektroniniu būdu per 
3 mėnesius nuo rezervuoto išskridimo 
laiko dienos. Gavęs pretenziją ar skundą, 
vežėjas per 7 dienas patvirtina keleiviui ją 
ar jį gavęs. Per du mėnesius nuo skundo 
gavimo oro vežėjas keleiviui turi pateikti
išsamų atsakymą.

Or. de

Pakeitimas 196
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei keleivis nori pateikti skundą oro vežėjui 
dėl savo teisių pagal šį reglamentą, jis 
pateikia skundą per 3 mėnesius nuo dienos, 
kai skrydis įvyko ar buvo numatytas 
įvykdyti tvarkaraštyje. Gavęs skundą, 
vežėjas per 7 dienas patvirtina keleiviui jį 

Jei keleivis nori pateikti skundą oro vežėjui 
dėl savo teisių pagal šį reglamentą, jis 
pateikia skundą per 6 mėnesius nuo dienos, 
kai skrydis įvyko ar buvo numatytas 
įvykdyti tvarkaraštyje. Įvykus vienam iš 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytų atvejų, 
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gavęs. Per du mėnesius nuo skundo gavimo 
oro vežėjas keleiviui pateikia išsamų 
atsakymą.

vežėjas nedelsdamas keleiviams praneša 
adresą, kuriuo galima siųsti skundus ir 
apie tai, kad skundai turi būti pateikti 
raštu per šešis mėnesius. Gavęs skundą, 
vežėjas per 7 dienas patvirtina keleiviui jį 
gavęs. Per du mėnesius nuo skundo gavimo 
oro vežėjas keleiviui pateikia išsamų 
atsakymą.

Or. de

Pakeitimas 197
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei keleivis nori pateikti skundą oro vežėjui 
dėl savo teisių pagal šį reglamentą, jis 
pateikia skundą per 3 mėnesius nuo dienos, 
kai skrydis įvyko ar buvo numatytas 
įvykdyti tvarkaraštyje. Gavęs skundą, 
vežėjas per 7 dienas patvirtina keleiviui jį 
gavęs. Per du mėnesius nuo skundo gavimo 
oro vežėjas keleiviui pateikia išsamų 
atsakymą.

Jei keleivis nori pateikti skundą oro vežėjui 
dėl savo teisių pagal šį reglamentą, jis 
pateikia skundą per 6 mėnesius nuo dienos, 
kai skrydis įvyko ar buvo numatytas 
įvykdyti tvarkaraštyje. Gavęs skundą, 
vežėjas per 7 dienas patvirtina keleiviui jį 
gavęs. Per du mėnesius nuo skundo gavimo 
oro vežėjas keleiviui pateikia išsamų 
atsakymą.

Or. en

Pakeitimas 198
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16 a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavusi skundą, paskirtoji institucija per 7 Gavusi skundą, paskirtoji institucija per 7 
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dienas patvirtina jį gavusi ir nusiunčia
kopiją atitinkamai nacionalinei vykdymo 
užtikrinimo įstaigai. Terminas, per kurį 
skundą pateikusiam asmeniui turi būti 
pateiktas galutinis atsakymas, yra ne 
ilgesnis kaip trys mėnesiai nuo skundo 
gavimo dienos. Galutinio atsakymo kopija 
taip pat pateikiama nacionalinei vykdymo 
užtikrinimo įstaigai.

dienas turi patvirtinti jį gavusi ir nusiųsti
kopiją atitinkamai nacionalinei vykdymo 
užtikrinimo įstaigai. Terminas, per kurį 
skundą pateikusiam asmeniui turi būti 
pateiktas galutinis atsakymas, yra ne 
ilgesnis kaip 90 dienų nuo skundo gavimo 
dienos. Galutinio atsakymo kopija taip pat 
pateikiama nacionalinei vykdymo 
užtikrinimo įstaigai.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu papildoma Direktyvoje 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų 
sprendimo nustatyta sąlyga, pagal kurią 90 dienų laikotarpį leidžiama pratęsti, bet tik labai 
sudėtingais išskirtiniais atvejais, t. y. kai esama labai sudėtingų techninių sunkumų ir 
reikalingi sudėtingi skaičiavimai (kaip, pvz., sprendžiant ginčus dėl gyvybės draudimo) ar 
eksperto nuomonė. Tokios būtinybės šiuo atveju nebus.

Pakeitimas 199
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16 a straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Vežėjai teikia Komisijai metinę 
ataskaitą vėliausiai kitų kalendorinių 
metų balandžio mėn. pabaigoje. 
Ataskaitoje pateikiama išsami ir tinkama 
informacija, be kita ko, apie:
i) pretenzijų ir skundų, gautų pagal 
Reglamentą (EB) 261/2004, skaičių;
ii) pretenzijų ir skundų, kuriuos priėmė 
oro vežėjai, skaičių ir procentinę dalį;
iii) laiką, kurio reikėjo jiems išnagrinėti;
iv) pretenzijų ir skundų, dėl kurių 
priimtas abi puses tenkinantis 
sprendimas, skaičių ir procentinę dalį;
v) bendrą pretenzijų teikėjams suteiktą 
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sumą.

Or. en

Pakeitimas 200
Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos -1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

3. Šio reglamento taikymas Gibraltaro oro 
uostui atidedamas iki įsigalios Ispanijos 
Karalystės ir Jungtinės Karalystės 
užsienio reikalų ministrų 1987 m.
gruodžio 2 d. bendroje deklaracijoje 
numatyta tvarka Ispanijos ir Jungtinės 
Karalystės Vyriausybės praneš Tarybai 
apie tokią įsigaliojimo datą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu iš 2004 m. reglamento neišbraukiama nuostata, kuria sustabdomas 
taikymas Gibraltaro oro uostui. 2006 m. JK, Ispanija ir Gibraltaro vyriausybė pasiekė 
konstruktyvų susitarimą, kuriuo užtikrinama, kad Gibraltaro oro uostas būtų įtrauktas į 
bendrą aviacijos rinką.  Gibraltaras yra ES oro uostas ir laikantis Sutarčių visos ES aviacijos 
priemonės turi būti taikomos ir jam.

Pakeitimas 201
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
6 straipsnio d punkto 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be salone vežti leidžiamo bagažo 
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keleiviams be papildomo mokesčio turi 
būti leidžiama vežti salone būtinus 
asmeninius ar kitokius daiktus, įskaitant 
pirkinius iš oro uosto.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka Europos Parlamento poziciją dėl vieno bagažo vieneto taisyklės, 
išreikštą 2013 m. sausio mėn. diskusijos per Europos Parlamento plenarinę sesiją metu (O-
000220/2012) ir trijuose skirtinguose Parlamento 2012 m. priimtuose pranešimuose:
 Pranešime dėl nustatytų oro transportu keliaujančių asmenų teisių veikimo ir taikymo 
(pranešėjas Keith Taylor, P7_TA(2012)0099), Pranešime dėl regioninių oro uostų ir oro 
susisiekimo paslaugų ateities Europos Sąjungoje (pranešėjas Philip Bradbourn, 
P7_TA(2012)0152) ir Pranešime dėl visų rūšių transporto keleivių teisių (pranešėjas George 
Bach, P7_TA(2012)0371).

Pakeitimas 202
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas 2027/97
6 straipsnio d punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nors oro vežėjai turi visišką komercinę 
laisvę nustatyti sąlygas, kuriomis leidžia 
vežti bagažą, įsigyjant bilietą ir prie 
registravimo stalelių (įskaitant registravimo 
savitarnos aparatus) jie turi aiškiai 
nurodyti, koks didžiausias bagažas 
keleiviams leidžiamas vežti salone ir 
bagažo skyriuje kiekvienu į keleivio 
rezervaciją įtrauktu skrydžiu, įskaitant bet 
kokius bagažo vienetų apribojimus, kurie 
būtų taikomi neviršijant didžiausio 
leidžiamo bagažo. Kai už bagažo vežimą 
taikomi papildomi mokesčiai, oro vežėjai 
aiškiai nurodo tų mokesčių dydį įsigyjant 
bilietą ir paprašius oro uoste.

Įsigyjant bilietą ir prie registravimo stalelių
(įskaitant registravimo savitarnos aparatus)
vežėjai turi aiškiai nurodyti, koks 
didžiausias bagažas keleiviams leidžiamas 
vežti salone ir bagažo skyriuje kiekvienu į 
keleivio rezervaciją įtrauktu skrydžiu,
įskaitant bet kokius bagažo vienetų 
apribojimus, kurie būtų taikomi neviršijant 
didžiausio leidžiamo bagažo. Kai už 
bagažo vežimą taikomi papildomi 
mokesčiai, oro vežėjai aiškiai nurodo tų 
mokesčių dydį įsigyjant bilietą ir oro uoste.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo teisės aktu nustatomos keletas nedidelių sąlygų rankinio bagažo vežimui, todėl 
neteisinga teikti, kad oro vežėjai turi visišką komercinę laisvę nustatyti sąlygas, kuriomis 
leidžia vežti bagažą.

Pakeitimas 203
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
6 straipsnio d punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nors oro vežėjai turi visišką komercinę 
laisvę nustatyti sąlygas, kuriomis leidžia 
vežti bagažą, įsigyjant bilietą ir prie 
registravimo stalelių (įskaitant registravimo 
savitarnos aparatus) jie turi aiškiai
nurodyti, koks didžiausias bagažas 
keleiviams leidžiamas vežti salone ir 
bagažo skyriuje kiekvienu į keleivio 
rezervaciją įtrauktu skrydžiu, įskaitant bet 
kokius bagažo vienetų apribojimus, kurie 
būtų taikomi neviršijant didžiausio 
leidžiamo bagažo. Kai už bagažo vežimą 
taikomi papildomi mokesčiai, oro vežėjai 
aiškiai nurodo tų mokesčių dydį įsigyjant 
bilietą ir paprašius oro uoste.

Nors oro vežėjai turi visišką komercinę 
laisvę nustatyti sąlygas, kuriomis leidžia 
vežti bagažą, kiekvieno bilieto įsigijimo 
proceso pradžioje ir prie registravimo 
stalelių (įskaitant registravimo savitarnos 
aparatus) jie aiškiai nurodo, koks 
didžiausias bagažas keleiviams leidžiamas 
vežti salone ir bagažo skyriuje kiekvienu į
keleivio rezervaciją įtrauktu skrydžiu, 
įskaitant bet kokius bagažo vienetų 
apribojimus, kurie būtų taikomi neviršijant 
didžiausio leidžiamo bagažo. Kai už 
bagažo vežimą taikomi papildomi 
mokesčiai, oro vežėjai aiškiai nurodo tų 
mokesčių dydį kiekvieno bilieto įsigijimo 
proceso pradžioje ir paprašius oro uoste.

Or. en

Pakeitimas 204
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
6 straipsnio d punkto 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nors oro vežėjai turi visišką komercinę 
laisvę nustatyti sąlygas, kuriomis leidžia 
vežti bagažą, įsigyjant bilietą ir prie 
registravimo stalelių (įskaitant registravimo 
savitarnos aparatus) jie turi aiškiai 
nurodyti, koks didžiausias bagažas 
keleiviams leidžiamas vežti salone ir 
bagažo skyriuje kiekvienu į keleivio 
rezervaciją įtrauktu skrydžiu, įskaitant bet 
kokius bagažo vienetų apribojimus, kurie 
būtų taikomi neviršijant didžiausio 
leidžiamo bagažo. Kai už bagažo vežimą 
taikomi papildomi mokesčiai, oro vežėjai 
aiškiai nurodo tų mokesčių dydį įsigyjant 
bilietą ir paprašius oro uoste.

Įsigyjant bilietą ir prie registravimo stalelių
(įskaitant registravimo savitarnos aparatus)
vežėjai turi aiškiai nurodyti, koks 
didžiausias bagažas keleiviams leidžiamas 
vežti salone ir bagažo skyriuje kiekvienu į 
keleivio rezervaciją įtrauktu skrydžiu, 
įskaitant bet kokius bagažo vienetų 
apribojimus, kurie būtų taikomi neviršijant 
didžiausio leidžiamo bagažo. Kai už 
bagažo vežimą taikomi papildomi 
mokesčiai, oro vežėjai aiškiai nurodo tų 
mokesčių dydį įsigyjant bilietą ir oro uoste.

Or. en

Pakeitimas 205
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
6 d straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nors oro vežėjai turi visišką komercinę 
laisvę nustatyti sąlygas, kuriomis leidžia 
vežti bagažą, įsigyjant bilietą ir prie 
registravimo stalelių (įskaitant registravimo 
savitarnos aparatus) jie turi aiškiai 
nurodyti, koks didžiausias bagažas 
keleiviams leidžiamas vežti salone ir 
bagažo skyriuje kiekvienu į keleivio 
rezervaciją įtrauktu skrydžiu, įskaitant bet 
kokius bagažo vienetų apribojimus, kurie 
būtų taikomi neviršijant didžiausio 
leidžiamo bagažo. Kai už bagažo vežimą 
taikomi papildomi mokesčiai, oro vežėjai 
aiškiai nurodo tų mokesčių dydį įsigyjant 
bilietą ir paprašius oro uoste.

Įsigyjant bilietą ir prie registravimo stalelių
(įskaitant registravimo savitarnos aparatus)
vežėjai turi aiškiai nurodyti, koks 
didžiausias bagažas keleiviams leidžiamas 
vežti salone ir bagažo skyriuje kiekvienu į 
keleivio rezervaciją įtrauktu skrydžiu, 
įskaitant bet kokius bagažo vienetų 
apribojimus, kurie būtų taikomi neviršijant 
didžiausio leidžiamo bagažo. Kai už 
bagažo vežimą taikomi papildomi 
mokesčiai, oro vežėjai aiškiai nurodo tų 
mokesčių dydį įsigyjant bilietą ir oro uoste.
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Or. el

Pagrindimas

Reikia pateikti aiškią informaciją apie bagažo mokesčius siekiant užtikrinti keleiviams 
mokesčių skaidrumą.

Pakeitimas 206
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
6 d straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Be salone vežti didžiausio leidžiamo 
bagažo keleiviams be papildomo mokesčio 
turi būti leidžiama vežti salone ne daugiau 
kaip 5 kg būtinų asmeninių ar kitokių 
daiktų, įskaitant pirkinius iš oro uosto.

Or. de

Pakeitimas 207
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
6 d straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Keleiviams leidžiama, be didžiausio 
leidžiamo rankinio bagažo, nemokamai 
pasiimti į saloną svarbiausius asmeninius 
daiktus, įskaitant oro uoste įsigytus 
pirkinius.

Or. el
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Pagrindimas

Šia nuostata keleiviai apsaugomi nuo pernelyg didelių rankinio bagažo apribojimų ir jiems 
leidžiama pasiimti į saloną pagrįsto dydžio rankinį bagažą, įskaitant oro uoste įsigytus 
pirkinius.

Pakeitimas 208
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
6 straipsnio d punkto 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Be salone vežti leidžiamo bagažo 
keleiviams be papildomo mokesčio turėtų 
būti leidžiama vežti salone būtinus 
asmeninius ar kitokius daiktus, įskaitant 
pirkinius iš oro uosto.

Or. en

Pakeitimas 209
Preslav Borissov

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
6 straipsnio d punkto 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6d straipsnis papildomas tokia 1a dalimi:
„1a. Be salone vežti leidžiamo bagažo 
keleiviams be papildomo mokesčio turėtų 
būti leidžiama vežti salone pirkinius iš oro 
uosto.

Or. en

Pakeitimas 210
Ildikó Gáll-Pelcz
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
6 straipsnio d punkto 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai dėl ypatingų aplinkybių (tokių kaip 
saugos sumetimai ar orlaivio tipo 
pakeitimas), padarytų įsigijus bilietą, 
nebegalima salone vežti daiktų, kurie yra 
leidžiamo rankinio bagažo dalis, oro 
vežėjas gali juos vežti bagažo skyriuje, bet 
keleiviui dėl to nepatiriant papildomų 
išlaidų.

Oro vežėjas minėtus daiktus gali vežti 
bagažo skyriuje, jei jo negalima vežti 
salone dėl išskirtinių, su saugumu 
susijusių sąlygų ir tam tikrų orlaivio 
ypatybių. Tokiais atvejais papildomų 
mokesčių netaikoma.

Or. en

Pakeitimas 211
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
6 d straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be salone vežti leidžiamo bagažo 
keleiviams be papildomo mokesčio 
leidžiama vežti salone bet kokius pirkinius 
iš oro uosto išvykimo zonos.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, visų pirma atsižvelgiant į skaidrumo trūkumą ir dėl to atsirandantį keleivių 
sąmyšį, nes kai kurie oro vežėjai leidžia keleiviams pasiimti su savimi tik vieną bagažo vienetą 
ir ima mokesčius už papildomus bagažo vienetus, įskaitant oro uoste įsigytus pirkinius. 
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Pakeitimas 212
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
6 straipsnio e punkto 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai muzikos instrumentas yra per didelis 
saugiai laikyti tinkamame bagažo skyriuje 
salone arba po atitinkamu keleivio krėslu, 
oro vežėjas gali paprašyti sumokėti antrą 
susisiekimo kainą, kai tokie muzikos 
instrumentai vežami kaip rankinis bagažas 
ant antros vietos. Nusipirkus antrą vietą, 
oro vežėjas turėtų dėti pagrįstų pastangų, 
kad keleivis būtų pasodintas greta 
atitinkamo muzikos instrumento. Kai toks 
skyrius yra ir kai paprašoma, muzikos 
instrumentai yra vežami šildomame 
orlaivio krovinių skyriuje laikantis taikomų 
saugos taisyklių, erdvės apribojimų ir 
atitinkamo orlaivio techninių specifikacijų.
Oro vežėjas aiškiai nurodo sąlygas, 
kuriomis vežami muzikos instrumentai, ir 
taikomus mokesčius.“

Kai muzikos instrumentas yra per didelis 
saugiai laikyti tinkamame bagažo skyriuje 
salone arba po atitinkamu keleivio krėslu, 
oro vežėjas gali paprašyti sumokėti antrą 
susisiekimo kainą, kai tokie muzikos 
instrumentai vežami kaip rankinis bagažas 
ant antros vietos. Nusipirkus antrą vietą, 
oro vežėjas turėtų dėti pagrįstų pastangų, 
kad keleivis būtų pasodintas greta 
atitinkamo muzikos instrumento. Kai toks 
skyrius yra ir kai paprašoma, muzikos 
instrumentai yra vežami šildomame 
orlaivio krovinių skyriuje laikantis taikomų 
saugos taisyklių, erdvės apribojimų ir 
atitinkamo orlaivio techninių specifikacijų.
Šiuos instrumentus oro vežėjas pažymi 
specialiomis etiketėmis, kad su jais būtų 
atitinkamai elgiamasi. Oro vežėjas aiškiai 
nurodo sąlygas, kuriomis vežami muzikos 
instrumentai, ir taikomus mokesčius.

Or. en

Pakeitimas 213
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas. Neišsamus aplinkybių, laikomų 
ypatingomis aplinkybėmis taikant šį 
reglamentą, sąrašas

Priedas. Galutinis aplinkybių, laikomų 
ypatingomis aplinkybėmis taikant šį 
reglamentą, sąrašas
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Or. de

Pakeitimas 214
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas. Neišsamus aplinkybių, laikomų 
ypatingomis aplinkybėmis taikant šį 
reglamentą, sąrašas

Priedas. Išsamus aplinkybių, laikomų 
ypatingomis aplinkybėmis taikant šį 
reglamentą, sąrašas

Or. en

Pakeitimas 215
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 1 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingomis aplinkybėmis laikoma: Ypatingomis aplinkybėmis neginčijamai 
laikoma:

Or. fr

Pakeitimas 216
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 1 punkto įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ypatingomis aplinkybėmis laikoma: Ypatingomis aplinkybėmis turi būti visada
laikoma:

Or. en

Pakeitimas 217
Kerstin Westphal

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 1 punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

techninės problemos, kurios nebūdingos 
įprastiniam orlaivio naudojimui, tokios 
kaip defekto nustatymas vykdant 
atitinkamą skrydį, ir kurios neleidžia 
normaliai tęsti naudojimo; arba grėsmę 
skrydžio saugai keliantis paslėptas 
gamybos defektas, kurį atskleidė 
gamintojas ar kompetentinga institucija;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Ši ypatinga aplinkybė priklauso nuo to, kad neįmanoma vykdyti skrydžio – tai neapibrėžta ir 
labai neaiški teisinė sąvoka, kurią būtinai reikia paaiškinti. Reikėtų apriboti galimus 
pasiteisinimus.

Pakeitimas 218
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 1 punkto ii papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

techninės problemos, kurios nebūdingos 
įprastiniam orlaivio naudojimui, tokios 
kaip defekto nustatymas vykdant 
atitinkamą skrydį, ir kurios neleidžia 
normaliai tęsti naudojimo; arba grėsmę 
skrydžio saugai keliantis paslėptas 
gamybos defektas, kurį atskleidė
gamintojas ar kompetentinga institucija;

orlaiviui poveikį darančios techninės 
problemos, kurias sukėlė paslėptas 
gamybos defektas, apie kurį pranešė
gamintojas arba kompetentinga saugos
institucija; visos kitos techninės problemos 
šiame reglamente nelaikomos ypatingomis 
aplinkybėmis;

Or. en

Pakeitimas 219
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 1 punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

techninės problemos, kurios nebūdingos 
įprastiniam orlaivio naudojimui, tokios 
kaip defekto nustatymas vykdant 
atitinkamą skrydį, ir kurios neleidžia 
normaliai tęsti naudojimo; arba grėsmę 
skrydžio saugai keliantis paslėptas 
gamybos defektas, kurį atskleidė 
gamintojas ar kompetentinga institucija;

techninės problemos, tokios kaip defekto 
nustatymas, nors ir buvo tinkamai atlikti 
techniniai patikrinimai, dėl kurio 
negalima saugiai vykdyti skrydžio; arba 
grėsmę skrydžio saugai keliantis paslėptas 
gamybos defektas, kurį atskleidė 
gamintojas ar kompetentinga institucija;

Or. pl

Pakeitimas 220
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 1 punkto ii a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

karas, politiniai neramumai ir riaušės, dėl 
kurių neįmanoma saugiai vykdyti 
skrydžio;

Or. de

Pakeitimas 221
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 1 punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

pavojai saugumui, sabotažo ar terorizmo 
veiksmai, dėl kurių neįmanoma saugiai 
vykdyti skrydį;

karas, konfliktai, politinis nestabilumas,
pavojai saugumui, sabotažo ar terorizmo 
veiksmai, dėl kurių neįmanoma saugiai 
vykdyti skrydį;

Or. fr

Pakeitimas 222
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 1 punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

su skrydžio sauga nesuderinamos 
meteorologinės sąlygos; taip pat

nenumatytos su skrydžio sauga 
nesuderinamos meteorologinės sąlygos;
taip pat

Or. en

Pagrindimas

Oro sąlygos, kurios buvo numatytos, negali būti laikomos ypatingomis aplinkybėmis.
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Pakeitimas 223
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 1 punkto vi a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

susidūrimas su paukščiais;

Or. de

Pakeitimas 224
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 1 punkto vii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

skrydį vykdančio oro vežėjo arba 
pagrindinių paslaugų teikėjų, tokių kaip 
oro uostai ir oro navigacijos paslaugų 
teikėjai, darbuotojų darbo ginčai.

pagrindinių paslaugų teikėjų, tokių kaip 
oro uostai ir oro navigacijos paslaugų 
teikėjai, darbuotojų darbo ginčai;

Or. pl

Pakeitimas 225
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 1 punkto vii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

oficialiai užfiksuotas radaro išsijungimas 



AM\1005678LT.doc 75/80 PE521.501v01-00

LT

atitinkamoje oro erdvėje ir atvejai, kai oro 
uosto valdymo įstaiga uždaro oro uostą;

Or. de

Pakeitimas 226
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 2 punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

techninės problemos, kurios būdingos 
įprastiniam orlaivio naudojimui, tokios 
kaip problema, nustatyta per einamąją 
techninę priežiūrą ar prieš skrydį 
tikrinant orlaivį, ar problema, kuri kyla 
dėl to, kad tokia priežiūra ar patikrinimas 
prieš skrydį tinkamai neatlikti; taip pat

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 227
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 2 punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

techninės problemos, kurios būdingos 
įprastiniam orlaivio naudojimui, tokios 
kaip problema, nustatyta per einamąją 
techninę priežiūrą ar prieš skrydį 
tikrinant orlaivį, ar problema, kuri kyla 
dėl to, kad tokia priežiūra ar patikrinimas 
prieš skrydį tinkamai neatlikti; taip pat

techninės problemos, kurios nelaikomos 
ypatingomis 1 dalies ii papunktyje;

Or. de
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Pagrindimas

Techninės problemos visada priklauso oro vežėjų kompetencijai, ir niekada nepriklauso 
keleivių kompetencijai. Dėl jų negalima pasiteisinti, nebent jos nesusijusios su įprastu 
orlaivio naudojimu ir atsiranda dėl paslėpto gamybos defekto.

Pakeitimas 228
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 2 punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kai nėra skrydžio įgulos ar keleivių salono 
įgulos (išskyrus, kai priežastis – darbo 
ginčai).

kai nėra skrydžio įgulos ar keleivių salono 
įgulos;

Or. de

Pagrindimas

Tai vienas iš pavojų, už kuriuos turi atsakyti vežėjas. Jis, tarkim, ligos atveju turi laiku surasti 
kitus darbuotojus arba kreiptis į budinčią įgulą. 

Pakeitimas 229
Adam Bielan

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 2 punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kai nėra skrydžio įgulos ar keleivių salono 
įgulos (išskyrus, kai priežastis – darbo 
ginčai).

kai nėra skrydžio įgulos ar keleivių salono 
įgulos.

Or. pl

Pakeitimas 230
Hans-Peter Mayer
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 2 punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sunkios oro sąlygos, išskyrus atvejus, kai 
atitinkama oro erdvė ar oro uostas 
oficialiai uždaryti oro uosto valdymo 
įstaigos;

Or. de

Pagrindimas

Sprendimą nekilti, paprastai dėl oro sąlygų, dažnai priima patys oro vežėjai. Tai nebūtinai 
visada reiškia, kad oras iš tiesų toks nepalankus, kad galėtų padaryti įtaką skrydžiui.

Pakeitimas 231
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 2 punkto ii b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

žiemos pradžia, jei orlaivis turi būti 
eksploatuojamas;

Or. de

Pakeitimas 232
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 2 punkto ii c papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bet kokie dėl incidentų, kurie daro poveikį 
ankstesniam skrydžiui, atidėti skrydžiai;

Or. de

Pagrindimas

Tokiais atvejais oro vežėjai turi pakankamai laiko iki kito skrydžio, kad galėtų suorganizuoti 
pakaitinį skrydį ir surasti įgulą. Nėra pastebimos sąsajos laike ar erdvėje su kitu skrydžiu. Tai 
taikoma ir ankstesnio skrydžio sabotažo, medicininių incidentų atvejais, atvejais, kai anksčiau 
uždaromi oro uostai ir kitais atvejais. 

Pakeitimas 233
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 2 punkto ii d papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bagažo, kuris neturi savininko, 
pašalinimas iš bagažo skyriaus;

Or. de

Pagrindimas

Tokie atvejai gali nutikti dėl saugumo klaidos, tačiau dėl to neturi nukentėti keleiviai. Tačiau 
vežėjai gali kreiptis, kad atsakingos įstaigos atlygintų padarytą žalą.

Pakeitimas 234
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 2 punkto ii e papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

užšalęs variklis, ledo tirpiklio nebuvimas;

Or. de

Pagrindimas

Prireikus turi būti naudojamas ledo tirpiklis. Oro uostuose turi būti numatyta pakankamai 
ledo tirpiklio, net ir laikotarpiams, kai užsitęsia blogas oras, ir turi atsakyti už pavojų, kuris 
kyla, jei tirpiklio nepakanka. Tokiais atvejais vežėjai gali reikalauti kompensacijos.

Pakeitimas 235
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 2 punkto ii f papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atvejai, kai orlaiviui stovint trečioji šalis 
jam padaro žalos vos prieš numatytą 
išvykimo laiką;

Or. de

Pagrindimas

Tokiu atveju vežėjas gali reikalauti kompensacijos iš trečiosios šalies. Vis dėlto, nepriimtina, 
kad keleiviams, kurie nieko negali padaryti, nebūtų leidžiama pasinaudoti savo teisėmis.

Pakeitimas 236
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 2 punkto ii g papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

skrydį vykdančio oro vežėjo darbuotojų 
darbo ginčai.

Or. de

Pagrindimas

Skrydį vykdančio oro vežėjo darbuotojų darbo ginčus galima kontroliuoti ir jų galima 
išvengti. Todėl šiame reglamente jie negali būti laikomi ypatingomis aplinkybėmis. Kitaip yra 
kitų įmonių darbuotojų darbo ginčų atveju.

Pakeitimas 237
Catherine Stihler

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
2 priedo septinta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei bagažas sužalojamas, vėluoja, 
prarandamas ar sunaikinamas, keleivis 
visais atvejais turi kuo skubiau pateikti oro 
vežėjui rašytinį skundą. 7 dienų skundo 
pateikimo terminas taikomas tuo atveju, 
kai bagažas sužalojamas, ir 21 dienos 
terminas – kai jis vėluoja; abiem atvejais 
laikas skaičiuojamas nuo dienos, kai 
bagažas buvo atiduotas keleiviui. Kad būtų 
lengviau laikytis tų terminų, oro vežėjas 
privalo pasiūlyti keleiviams galimybę 
užpildyti skundo formą oro uoste. Tokią 
skundo formą, kuri gali būti paraiškos dėl 
žalos nuosavybei (angl. PIR) formos, oro 
vežėjas privalo oro uoste priimti kaip 
skundą.

Jei bagažas sužalojamas, vėluoja, 
prarandamas ar sunaikinamas, keleivis 
visais atvejais turi kuo skubiau pateikti oro 
vežėjui rašytinį skundą. 28 dienų skundo 
pateikimo terminas taikomas tuo atveju, 
kai bagažas sugadinamas ir kai jis vėluoja
skaičiuojant nuo dienos, kai bagažas buvo 
atiduotas keleiviui. Kad būtų lengviau 
laikytis tų terminų, oro vežėjas privalo 
pasiūlyti keleiviams galimybę užpildyti 
skundo formą oro uoste. Tokią skundo 
formą, kuri gali būti paraiškos dėl žalos 
nuosavybei (angl. PIR) formos, oro vežėjas 
privalo oro uoste priimti kaip skundą.

Or. en


