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Grozījums Nr. 92
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai palielinātu juridisko noteiktību 
gaisa pārvadātājiem un pasažieriem, ir 
nepieciešams precīzāk definēt jēdzienu
"ārkārtēji apstākļi", ņemot vērā Eiropas 
Kopienu Tiesas spriedumu lietā C-549/07
(Wallentin-Hermann). Šāda definīcija būtu 
jāprecizē, izmantojot papildināmu tādu 
apstākļu sarakstu, par kuriem ir skaidri 
norādīts, vai tie ir vai nav ārkārtēji.

(3) Lai palielinātu juridisko noteiktību 
gaisa pārvadātājiem un pasažieriem, ir 
nepieciešams precīzāk definēt jēdzienu
"ārkārtēji apstākļi", ņemot vērā Eiropas 
Kopienu Tiesas spriedumu lietā C-549/07
(Wallentin-Hermann). Šāda definīcija būtu 
jāprecizē, izmantojot pilnīgu tādu apstākļu 
sarakstu, par kuriem ir skaidri norādīts, ka
tie ir ārkārtēji, un papildināmu tādu 
apstākļu sarakstu, kas atzīstami par 
ārkārtējiem.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Gaisa pārvadātājiem ir pienākums
tādu lidojumu atcelšanas vai kavēšanās
gadījumā, kas saistīti ar ārkārtējiem 
apstākļiem, divu nedēļu laikā pierādīt, 
kādi bija ārkārtējie apstākļi un kādi 
pasākumi tika veikti, lai izvairītos no
lidojumu atcelšanas vai kavēšanās.

Or. de

Grozījums Nr. 94
Hans-Peter Mayer
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Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai pastiprinātu pasažieru 
aizsardzību lidojumu atcelšanas 
gadījumos, kas saistīti ar gaisa 
pārvadātāja maksātnespēju vai gaisa 
pārvadātāja darbības pārtraukšanu 
darbības licences atsaukšanas dēļ, 
jānosaka gaisa pārvadātājiem pienākums 
sniegt drošības garantiju attiecībā uz 
atlīdzību pasažieriem vai pasažieru 
atpakaļceļa lidojumu uz izlidošanas vietu.

Or. de

Grozījums Nr. 95
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai uzlabotu aizsardzības līmeni, 
pasažieriem ar divvirzienu (atpakaļceļa) 
biļeti nedrīkstētu atteikt iekāpšanu
atpakaļceļā tāpēc, ka tie nav izmantojuši 
turpceļa biļeti.

(7) Lai uzlabotu aizsardzības līmeni, 
pasažieriem ar divvirzienu (atpakaļceļa) 
biļeti nedrīkst atteikt iekāpšanu kādā 
lidojuma posmā tāpēc, ka tie nav 
izmantojuši turpceļa biļeti vai arī nav 
veikuši visus biļetes atsevišķos lidojuma 
posmus.

Or. de

Grozījums Nr. 96
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai uzlabotu aizsardzības līmeni, (7) Lai uzlabotu aizsardzības līmeni, 
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pasažieriem ar divvirzienu (atpakaļceļa) 
biļeti nedrīkstētu atteikt iekāpšanu 
atpakaļceļā tāpēc, ka tie nav izmantojuši 
turpceļa biļeti.

pasažieriem ar divvirzienu (atpakaļceļa) 
biļeti nedrīkst atteikt iekāpšanu atpakaļceļā 
tāpēc, ka tie nav izmantojuši turpceļa biļeti.

Or. el

Pamatojums

Pieņemot ierosināto tiesību aktu, šo praksi mēģina aizliegt pilnīgi.

Grozījums Nr. 97
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Lai izvairītos no situācijām, kurās
iekāpšana nepamatoti ir atteikta
nepilngadīgajiem, kas bez identifikācijas
ceļo kopā ar saviem vecākiem, 
aviosabiedrībām būs jāatbilst
noteikumiem, kas paredzēti valsts
aviācijas drošības plānos.

Or. es

Grozījums Nr. 98
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Gaisa pārvadātājiem jābūt 
pienākumam atcelšanas gadījumā bez 
maksas atlīdzināt pasažiera jau
samaksātos nodokļus.

Or. de
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Pamatojums

Dažas aviosabiedrības šādos gadījumos bieži vien pieprasa nesamērīgu maksu par 
pakalpojumiem. Tas nav pieļaujams. Nodoklis, kas nav jāmaksā, ir pilnībā jāatlīdzina.
Pasažieris jau neizmanto apmaksāto lidojumu, tāpēc pietiekami būtu ar „maksu par 
pakalpojumu”.

Grozījums Nr. 99
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Pasažieriem jānodrošina īpaša 
aizsardzība gadījumā, ja lidojumi tiek 
atcelti gaisa pārvadātāja maksātnespējas 
dēļ vai gaisa pārvadātāja darbību 
apturēšanas dēļ saistībā ar tā darbības 
licences atsaukšanu. Gaisa pārvadātājiem
jābūt pienākumam sniegt pietiekamas 
drošības garantijas, lai izmaksātu 
pasažieriem atlīdzību vai nodrošinātu 
atpakaļceļa lidojumu uz izlidošanas vietu.

Or. fr

Pamatojums

Jāparedz noteikumi, lai aizsargātu pasažierus gadījumā, ja gaisa pārvadātājs izbeidz savu 
darbību, nodrošinot atlīdzību par neizmantotajām biļetēm vai atpakaļceļa lidojumu uz 
izlidošanas vietu, ja viņi atrodas ārzemēs. Gaisa pārvadātājiem ir atļauta rīcības brīvība
(finansējums, apdrošināšana u. c.).

Grozījums Nr. 100
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Lidostām un lidostu lietotājiem, 
piemēram, gaisa pārvadātājiem un
uzņēmumiem, kas nodrošina apkalpošanu 

(10) Lidostām un lidostu lietotājiem, 
piemēram, gaisa pārvadātājiem,
uzņēmumiem, kas nodrošina apkalpošanu 
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uz zemes, ir jāsadarbojas, lai mazinātu 
lidojumu daudzkārtēju traucējumu ietekmi 
uz pasažieriem, nodrošinot to aprūpi un 
maršruta maiņu. Tālab tiem būtu 
jāsagatavo ārkārtas rīcības plāni šādiem 
gadījumiem un jāsadarbojas šādu plānu 
izstrādē.

uz zemes, un gaisa satiksmes vadības
pakalpojumu sniedzējiem ir jāsadarbojas, 
lai mazinātu lidojumu daudzkārtēju 
traucējumu ietekmi uz pasažieriem, 
nodrošinot to aprūpi un maršruta maiņu.
Tālab tiem būtu jāsagatavo ārkārtas rīcības 
plāni šādiem gadījumiem un jāsadarbojas 
šādu plānu izstrādē ar Eiropas, valstu, 
reģionālajām un vietējām iestādēm.
Vajadzības gadījumā attiecīgi jāpielāgo 
pašreizējie ārkārtas rīcības plāni.

Or. de

Grozījums Nr. 101
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Regulā (EK) Nr. 261/2004 būtu 
nepārprotami jāiekļauj tiesības uz 
kompensāciju pasažieriem, kas cieš ilgas 
aizkavēšanās dēļ, saskaņā ar Eiropas Tiesas 
spriedumu apvienotajās lietās C-402/07 un 
C-432/07 (Sturgeon). Tajā pašā laikā 
robežvērtības, par kurām ilgāka 
kavēšanās dod tiesības uz kompensāciju, 
ir jāpalielina, lai ņemtu vērā finansiālo 
ietekmi uz nozari un lai novērstu biežākas 
reisu atcelšanas kā tās sekas. Lai 
nodrošinātu, ka iedzīvotājiem, kas ceļo ES, 
būtu vienādi kompensācijas apstākļi, 
robežvērtībai būtu jābūt vienādai visiem 
ceļojumiem Savienībā, bet tai būtu jābūt 
atkarīgai no ceļojuma attāluma, braucot uz 
un no trešām valstīm, lai ņemtu vērā tos 
darbības apgrūtinājumus, ar ko saskaras 
gaisa pārvadātāji, kam jārisina kavēšanās 
problēmas attālās lidostās.

(11) Regulā (EK) Nr. 261/2004 būtu 
nepārprotami jāiekļauj tiesības uz 
kompensāciju pasažieriem, kas cieš ilgas 
aizkavēšanās dēļ, saskaņā ar Eiropas Tiesas 
spriedumu apvienotajās lietās C-402/07 un 
C-432/07 (Sturgeon). Lai nodrošinātu, ka 
iedzīvotājiem, kas ceļo ES, būtu vienādi 
kompensācijas apstākļi, robežvērtībai būtu 
jābūt vienādai visiem ceļojumiem 
Savienībā, bet tai būtu jābūt atkarīgai no 
ceļojuma attāluma, braucot uz un no trešām 
valstīm, lai ņemtu vērā tos darbības 
apgrūtinājumus, ar ko saskaras gaisa 
pārvadātāji, kam jārisina kavēšanās 
problēmas attālās lidostās.

Or. de
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Grozījums Nr. 102
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai ņemtu vērā finansiālo ietekmi 
uz gaisa pārvadājumu nozari arī zemo 
cenu segmentā, būtu jāparedz iespēja 
izmaksāt kompensāciju par biļeti 
samaksātās kopējās cenas apmērā, taču 
nepārsniedzot šajā regulā noteiktās 
summas. Minētajā biļetes cenā jāietilpst 
turpceļa un atpakaļceļa lidojumam, kā arī 
visām papildu izmaksām, piemēram, 
maksai par bagāžas pārvadāšanu. Šī 
prasība atbilstošā apmērā attiecas uz 
katru lidojuma kavēšanos. Aizkavēta
turpceļa lidojuma un aizkavēta 
atpakaļceļa lidojuma gadījumā attiecīgi ir 
tiesības uz divkārtēju kompensāciju, ikreiz 
kopējās biļetes cenas apmērā.

Or. de

Grozījums Nr. 103
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, 
ar Regulu (EK) Nr. 261/2004 būtu skaidri 
jāapstiprina, ka lidojumu saraksta maiņai ir 
līdzīga ietekme uz pasažieriem kā 
ilgstošiem kavējumiem un tai būtu jārada 
līdzīgas tiesības.

(12) Lai nodrošinātu juridisko noteiktību, 
ar Regulu (EK) Nr. 261/2004 būtu skaidri 
jāapstiprina, ka lidojumu saraksta maiņai ir 
līdzīga ietekme uz pasažieriem kā 
ilgstošiem kavējumiem un lidojumu 
atcelšanai, un tai būtu jārada līdzīgas 
tiesības.

Or. de
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Grozījums Nr. 104
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Dažu pasažieru tiesību, jo īpaši 
tiesību uz izmitināšanu, īstenošana 
izrādījās neproporcionāla gaisa 
pārvadātāju ieņēmumiem no konkrētiem 
maza mēroga pārvadājumiem. Tādēļ 
lidojumi, ko veic ar maziem gaisa kuģiem 
īsos attālumos, būtu jāatbrīvo no 
pienākuma apmaksāt izmitināšanu, lai 
gan pārvadātājam būtu jāpalīdz 
pasažierim atrast šādas izmitināšanas 
iespējas.

svītrots

Or. el

Pamatojums

Nav skaidra pamatojuma, kāpēc attālumam jābūt izšķirošam faktoram attiecībā uz 
izmitināšanas nodrošinājumu pasažieriem. Līdzīgi nebūtu jānosaka ierobežojumi, 
pamatojoties uz gaisa kuģa ietilpību, ņemot vērā to, ka daudzas salu un attālu reģionu 
lidostas apkalpo mazi gaisa kuģi.

Grozījums Nr. 105
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Invalīdiem un personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām, un 
citām personām ar īpašām vajadzībām, 
piemēram, nepavadītiem bērniem, 
grūtniecēm un personām, kam 
nepieciešama īpaša medicīniska 
uzraudzība, var rasties grūtības nodrošināt 
izmitināšanu, ja rodas lidojumu traucējumi.
Tāpēc jebkuri izmitināšanas tiesību 
ierobežojumi ārkārtēju apstākļu 

(18) Invalīdiem un personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām, un 
citām personām ar īpašām vajadzībām, 
piemēram, nepavadītiem bērniem, 
grūtniecēm un personām, kam 
nepieciešama īpaša medicīniska 
uzraudzība, var rasties grūtības nodrošināt 
izmitināšanu, ja rodas lidojumu traucējumi.
Tāpēc jebkuri izmitināšanas tiesību 
ierobežojumi ārkārtējos apstākļos nekādā 
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gadījumos vai reģionālu pārvadājumu 
gadījumos nebūtu jāattiecina uz šīm 
pasažieru kategorijām.

gadījumā nebūtu jāattiecina uz šīm 
pasažieru kategorijām.

Or. en

Grozījums Nr. 106
María Irigoyen Pérez

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Invalīdiem un personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām, un 
citām personām ar īpašām vajadzībām, 
piemēram, nepavadītiem bērniem, 
grūtniecēm un personām, kam 
nepieciešama īpaša medicīniska 
uzraudzība, var rasties grūtības nodrošināt 
izmitināšanu, ja rodas lidojumu traucējumi. 
Tāpēc jebkuri izmitināšanas tiesību 
ierobežojumi ārkārtēju apstākļu gadījumos 
vai reģionālu pārvadājumu gadījumos 
nebūtu jāattiecina uz šīm pasažieru 
kategorijām.

(18) Tādiem neaizsargātākajiem 
pasažieriem kā invalīdiem un personām ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām, un 
citām personām ar īpašām vajadzībām, 
piemēram, nepavadītiem bērniem, 
grūtniecēm un personām, kam 
nepieciešama īpaša medicīniska 
uzraudzība, var rasties grūtības nodrošināt 
izmitināšanu, ja rodas lidojumu traucējumi. 
Tāpēc jebkuri izmitināšanas tiesību 
ierobežojumi ārkārtēju apstākļu gadījumos 
vai reģionālu pārvadājumu gadījumos 
nebūtu jāattiecina uz šīm pasažieru 
kategorijām.

Or. es

Grozījums Nr. 107
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Pasažieriem vajadzētu būt ne tikai 
pareizi informētiem par savām tiesībām 
lidojuma traucējumu gadījumos, bet tiem 
būtu jābūt arī pienācīgi informētiem par 
pašu traucējumu iemeslu, tiklīdz šī 
informācija kļūst pieejama. Šī informācija 
jāsniedz arī gadījumā, ja pasažiera biļete 
iegādāta ar tāda starpnieka palīdzību, kas 

(20) Pasažieriem vajadzētu būt ne tikai 
pareizi informētiem par savām tiesībām 
lidojuma traucējumu gadījumos, bet tiem 
būtu jābūt arī pienācīgi informētiem par 
pašu traucējumu iemeslu, tiklīdz šī 
informācija kļūst pieejama. Šī informācija 
jāsniedz arī gadījumā, ja pasažiera biļete 
iegādāta ar tāda starpnieka palīdzību, kas 
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veic uzņēmējdarbību Savienībā. veic uzņēmējdarbību Savienībā.
Pasažieriem jābūt informētiem arī par
vienkāršākajām un ātrākajām 
procedūrām prasību un sūdzību 
iesniegšanai, ļaujot viņiem izmantot savas 
tiesības.

Or. fr

Grozījums Nr. 108
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu pasažieru tiesību 
labāku ievērošanu, jābūt precīzi definētai 
valsts izpildiestāžu lomai un tā skaidri 
jānodala no atsevišķu pasažieru sūdzību 
izskatīšanas.

(21) Lai nodrošinātu pasažieru tiesību 
labāku ievērošanu, jābūt precīzi definētai 
valsts izpildiestāžu lomai un tā skaidri 
jānodala no atsevišķu pasažieru sūdzību 
izskatīšanas. Turklāt būtu arī jāprecizē, ka 
Eiropas patērētāju interešu aizsardzības 
nolūkā maksimālais izskatīšanas termiņš 
nedrīkst pārsniegt 90 dienas. Atbildība 
par individuālu sūdzību izskatīšanu būtu 
skaidri jānosaka, lai novērstu situācijas, 
ka valstu izpildiestādes sūta pasažierus no 
vienas iestādes uz otru, nevis ātri izskata 
sūdzību.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Pasažieriem būt jābūt pienācīgi 
informētiem par attiecīgo pieprasījuma un 
sūdzības iesniegšanas procedūru gaisa 
pārvadātājiem, un tiem būtu jāsaņem 

(22) Pasažieriem jābūt pienācīgi 
informētiem par attiecīgo pieprasījuma un 
sūdzības iesniegšanas procedūru gaisa 
pārvadātājiem, un tiem būtu jāsaņem 
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atbilde pieņemamā laikposmā. Pasažieriem 
vajadzētu arī būt iespējai sūdzēties par 
gaisa pārvadātājiem, izmantojot ārpustiesas 
pasākumus. Tomēr, tā kā tiesības uz 
efektīvu tiesību aizsardzību ir vienas no 
pamattiesībām, kas atzītas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā, 
šiem pasākumiem nevajadzētu ne traucēt, 
ne kavēt pasažieru piekļuvi tiesām.

atbilde pieņemamā laikposmā. Pasažieriem 
vajadzētu arī būt iespējai sūdzēties par 
gaisa pārvadātājiem, izmantojot ārpustiesas 
pasākumus. Šajā nolūkā viņiem jāsaņem
visu to iestāžu adreses un
kontaktinformācija, kas atbildīgas par
attiecīgo formalitāšu kārtošanu katrā 
valstī. Tomēr, tā kā tiesības uz efektīvu 
tiesību aizsardzību ir vienas no 
pamattiesībām, kas atzītas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā, 
šiem pasākumiem nevajadzētu ne traucēt, 
ne kavēt pasažieru piekļuvi tiesām.

Or. fr

Grozījums Nr. 110
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Pasažieriem būt jābūt pienācīgi 
informētiem par attiecīgo pieprasījuma un
sūdzības iesniegšanas procedūru gaisa 
pārvadātājiem, un tiem būtu jāsaņem 
atbilde pieņemamā laikposmā.
Pasažieriem vajadzētu arī būt iespējai 
sūdzēties par gaisa pārvadātājiem, 
izmantojot ārpustiesas pasākumus. Tomēr, 
tā kā tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību ir vienas no pamattiesībām, kas 
atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 47. pantā, šiem pasākumiem
nevajadzētu ne traucēt, ne kavēt pasažieru 
piekļuvi tiesām.

(22) Pasažieriem jābūt pienācīgi 
informētiem par attiecīgajām prasību un
sūdzību iesniegšanas procedūrām gaisa 
pārvadātājiem, un tiem būtu jāsaņem
norādes par attiecīgajiem šajā saistībā 
piemērojamajiem termiņiem, jo īpaši 
16.a panta 2. punktā minētajiem 
termiņiem. Viņiem būtu jāsaņem atbilde
viena mēneša laikā no brīža, kad prasība 
vai sūdzība iesniegta adresātam.
Pasažieriem vajadzētu arī būt iespējai 
sūdzēties par gaisa pārvadātājiem, 
izmantojot ārpustiesas pasākumus. Tomēr, 
tā kā tiesības uz efektīvu tiesību 
aizsardzību ir vienas no pamattiesībām, kas 
atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartas 47. pantā, šiem pasākumiem 
nevajadzētu ne traucēt, ne kavēt pasažieru 
piekļuvi tiesām. Lai prasību izskatīšana 
gan tiesas, gan ārpustiesas kārtībā 
norisinātos vienkārši, ātri un lēti, jo īpaši 
būtu jānorāda uz tiešsaistes strīdu 
risināšanas procedūru, alternatīvas strīdu 
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risināšanas procedūru, kā arī uz Eiropas 
procedūru maza apmēra prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Dažkārt pasažierus mulsina noteikumi 
par gaisa kuģī līdzi atļautās bagāžas 
izmēriem, svaru vai vienību skaitu. Lai 
nodrošinātu, ka pasažieri ir pilnībā 
informēti par atļauto bagāžu, informāciju 
par rokas bagāžu un nododamo bagāžu 
iekļauj biļetē, un gaisa pārvadātājiem 
atļautais apjoms būtu skaidri jānorāda 
rezervēšanas laikā un lidostā.

(28) Dažkārt pasažierus mulsina noteikumi 
par gaisa kuģī līdzi atļautās bagāžas 
izmēriem, svaru vai vienību skaitu. Lai 
nodrošinātu, ka pasažieri ir pilnībā 
informēti par atļauto bagāžu, informāciju 
par rokas bagāžu un nododamo bagāžu 
iekļauj biļetē, un gaisa pārvadātājiem 
atļautais apjoms būtu skaidri jānorāda 
rezervēšanas laikā un lidostā. Papildus 
rokas bagāžas ceļojuma somai vajadzētu 
ļaut salonā ienest nelielu rokassomu, lai
tādas svarīgas personīgās mantas kā
naudasmaki vai zāles netiktu izņemti no 
ceļojuma somas tikai salonā, jo ceļojuma 
soma visbiežāk tiek novietota bagāžas 
nodalījumā virs sēdekļiem un dažkārt arī 
sēdvietas novietojuma dēļ tālāk pie citiem 
pasažieriem. Tāpēc nav pieļaujams 
aviosabiedrības “Ryanair” rīcības veids.

Or. de

Grozījums Nr. 112
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Svarīgas personīgās mantas un 
lidostā veiktos pirkumus vienmēr 
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vajadzētu ļaut bez maksas ienest salonā 
papildus pieļaujamajam rokas bagāžas 
apjomam.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Lai aizsargātu pasažierus no 
pārmērīgiem rokas bagāžas
ierobežojumiem, viņiem būtu jāļauj ņemt
salonā bez maksas konkrētas personīgās 
mantas, tostarp lidostā veiktos pirkumus, 
kas pārsniedz maksimālo rokas bagāžas 
apjomu.

Or. el

Pamatojums

Šis noteikums pasargā pasažierus no pārmērīgiem rokas bagāžas ierobežojumiem, kā arī ļauj 
viņiem ņemt līdzi salonā saprātīgu apjomu rokas bagāžas, tostarp lidostā veiktos pirkumus.

Grozījums Nr. 114
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Regulā (EK) Nr. 2027/97 noteiktie 
monetārie ierobežojumi noteikti būtu 
jāgroza, lai ņemtu vērā ekonomiskās 
norises, ko 2009. gadā pārskatījusi 
Starptautiskā civilās aviācijas 
organizācija (ICAO) saskaņā ar 
Monreālas konvencijas 24. panta 
2. punktu.

(33) Regulā (EK) Nr. 2027/97 noteiktie 
monetārie ierobežojumi noteikti būtu 
jāgroza, lai ņemtu vērā ekonomiskās 
norises.
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Or. en

Grozījums Nr. 115
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Šī regula būtu jāattiecina arī uz
Gibraltāra lidostu kā Lielbritānijas
aizjūras teritoriju un lidostu Eiropas 
Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 116
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
2. pants – l. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) definīciju "atcelšana" l) apakšpunktā 
papildina ar šādu teikumu:

svītrots

"Lidojums, kura gaitā gaisa kuģis ir 
pacēlies, bet jebkura iemesla dēļ pēc tam 
ir spiests nolaisties citā lidostā, kas nav 
galamērķa lidosta, vai atgriezties 
izlidošanas lidostā, uzskatāms par atceltu 
lidojumu."

Or. fr

Pamatojums

Novirzīšana bieži saistīta ar drošības problēmām, kas ir ārpus gaisa pārvadātāju kontroles
un kas jāiekļauj lidojuma izmaksās (degviela, lidostu nodokļi u. c). Nešķiet pamatoti
pielīdzināt novirzīšanu tādam pašam principam kā atcelšana. Vienlaikus gaisa pārvadātājiem
ir jāpalīdz pasažieriem un jānodrošina, ka viņi var atsākt savu paredzēto ceļojumu, tiklīdz tas 
iespējams (sal. grozījumu attiecībā uz 6. panta 4. punkta 4.a daļu).
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Grozījums Nr. 117
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – d apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
2. pants – l. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) definīciju "atcelšana" l) apakšpunktā 
papildina ar šādu teikumu:

svītrots

"Lidojums, kura gaitā gaisa kuģis 
ir pacēlies, bet jebkura iemesla dēļ 
pēc tam ir spiests nolaisties citā 
lidostā, kas nav galamērķa lidosta, 
vai atgriezties izlidošanas lidostā, 
uzskatāms par atceltu lidojumu."

Or. pl

Grozījums Nr. 118
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
2. pants – m punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"ārkārtēji apstākļi" ir apstākļi, kas, pēc 
būtības vai izcelsmes, nav raksturīgi 
attiecīgās aviosabiedrības normālai 
darbībai, un tā faktiski nespēj tos 
kontrolēt. Šīs regulas vajadzībām ārkārtēji 
apstākļi ir tādi apstākļi, kā izklāstīts 
pielikumā;

"ārkārtēji apstākļi" ir notikums, kas ir 
ārpus gaisa pārvadātāja faktiskās 
kontroles. Šīs regulas vajadzībām ārkārtēji 
apstākļi ir tādi apstākļi, kā izklāstīts
1. pielikumā, taču neaprobežojoties tikai 
ar tiem;

Or. en

Pamatojums

Vārds „raksturīgs” nav precīzs termins. Skaidrības labad būtu jāiekļauj atsauce uz 
pielikumu.
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Grozījums Nr. 119
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
2. pants – m punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"ārkārtēji apstākļi" ir apstākļi, kas, pēc 
būtības vai izcelsmes, nav raksturīgi 
attiecīgās aviosabiedrības normālai 
darbībai, un tā faktiski nespēj tos kontrolēt.
Šīs regulas vajadzībām ārkārtēji apstākļi ir
tādi apstākļi, kā izklāstīts pielikumā;

"ārkārtēji apstākļi" ir apstākļi, kas, pēc 
būtības vai izcelsmes, nav raksturīgi 
attiecīgās aviosabiedrības normālai 
darbībai, un tā faktiski nespēj tos kontrolēt.
Šīs regulas vajadzībām ārkārtēji apstākļi ir
norādīti pielikumā;

Or. en

Pamatojums

Juridiskās noteiktības un labākas patērētāju tiesību aizsardzības nolūkā ir nepieciešams 
pilnīgs „ārkārtējo apstākļu” saraksts.

Grozījums Nr. 120
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
2. pants – m punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"ārkārtēji apstākļi" ir apstākļi, kas, pēc 
būtības vai izcelsmes, nav raksturīgi 
attiecīgās aviosabiedrības normālai 
darbībai, un tā faktiski nespēj tos kontrolēt.
Šīs regulas vajadzībām ārkārtēji apstākļi ir 
tādi apstākļi, kā izklāstīts pielikumā;

"ārkārtēji apstākļi" ir apstākļi, kas, pēc 
būtības vai izcelsmes, nav raksturīgi 
attiecīgās aviosabiedrības normālai 
darbībai, un tā faktiski nespēj tos kontrolēt.
Šīs regulas vajadzībām ārkārtēji apstākļi ir 
tādi apstākļi, kā izklāstīts papildināmajā 
sarakstā pielikumā. Citus apstākļus var 
uzskatīt par “ārkārtējiem”, ja ir objektīvs 
pamatojums to attaisnošanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 121
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
2. pants – m punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"ārkārtēji apstākļi" ir apstākļi, kas, pēc 
būtības vai izcelsmes, nav raksturīgi 
attiecīgās aviosabiedrības normālai 
darbībai, un tā faktiski nespēj tos 
kontrolēt. Šīs regulas vajadzībām ārkārtēji 
apstākļi ir tādi apstākļi, kā izklāstīts 
pielikumā;

"ārkārtēji apstākļi" ir apstākļi, kas pēc 
būtības vai izcelsmes ir ārpus attiecīgā 
gaisa pārvadātāja kontroles un, ciktāl tie 
nerodas saistībā ar drošības noteikumu 
un regulējuma neievērošanu, ir ārpus tā 
faktiskās kontroles. Šīs regulas vajadzībām 
ārkārtēji apstākļi ir tādi apstākļi, kā 
izklāstīts pielikumā;

Or. pl

Grozījums Nr. 122
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
2. pants – m punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"ārkārtēji apstākļi" ir apstākļi, kas, pēc 
būtības vai izcelsmes, nav raksturīgi 
attiecīgās aviosabiedrības normālai 
darbībai, un tā faktiski nespēj tos kontrolēt. 
Šīs regulas vajadzībām ārkārtēji apstākļi ir 
tādi apstākļi, kā izklāstīts pielikumā;

"ārkārtēji apstākļi" ir apstākļi, kas pēc 
būtības vai izcelsmes nav raksturīgi 
attiecīgās aviosabiedrības normālai 
darbībai, un tā faktiski nespēj tos kontrolēt. 
Šīs regulas vajadzībām ārkārtēji apstākļi ir 
tādi apstākļi, kā izklāstīts pielikumā, kura 
saraksts ir papildināms;

Or. fr

Grozījums Nr. 123
Andreas Schwab
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
2. pants – o punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"savienotais lidojums" ir lidojums, kas,
saskaņā ar vienu pārvadājuma līgumu, ir 
paredzēts, lai pasažieri varētu nonākt 
pārsēšanās punktā, lai izlidotu ar citu 
lidojumu, vai, attiecīgā gadījumā pēc 
konteksta, nozīmē otru lidojumu, kas izlido 
no pārsēšanās punkta;

"savienotais lidojums" ir lidojums, kas 
saskaņā ar vienu pārvadājuma līgumu un 
vienu rezervācijas numuru ir paredzēts, lai 
pasažieri varētu nonākt pārsēšanās punktā, 
lai izlidotu ar citu lidojumu, vai 6.a panta 
izpratnē nozīmē otru lidojumu, kas izlido 
no pārsēšanās punkta;

Or. de

Pamatojums

Papildu ierosinājums atbilstoši 6.a panta 2. punktam un definīcijas skaidrojums par tranzīta 
rezervāciju, ja vienā procesā kopīgi tiek rezervētas atsevišķas biļetes.

Grozījums Nr. 124
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
2. pants – o punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"savienotais lidojums" ir lidojums, kas,
saskaņā ar vienu pārvadājuma līgumu, ir 
paredzēts, lai pasažieri varētu nonākt 
pārsēšanās punktā, lai izlidotu ar citu 
lidojumu, vai, attiecīgā gadījumā pēc 
konteksta, nozīmē otru lidojumu, kas izlido 
no pārsēšanās punkta;

"savienotais lidojums" ir lidojums, kas 
saskaņā ar vienu pārvadājuma līgumu un 
vienu rezervācijas numuru ir paredzēts, lai 
pasažieri varētu nonākt pārsēšanās punktā, 
lai izlidotu ar citu lidojumu, vai attiecīgā 
gadījumā pēc konteksta nozīmē otru 
lidojumu, kas izlido no pārsēšanās punkta;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Emma McClarkin
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
2. pants – s punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"biļetes cena" ir pilna cena, kas samaksāta 
par biļeti un ietver maksu par gaisa 
pārvadājumu, kā arī visus piemērojamos 
nodokļus, nodevas, piemaksas un maksas 
par visiem — ar vai bez izvēles rakstura —
pakalpojumiem, kuri iekļauti biļetes cenā;

"biļetes cena" ir pilna cena, kas samaksāta 
par biļeti un ietver maksu par gaisa 
pārvadājumu, kā arī visus piemērojamos 
nodokļus, nodevas, piemaksas un maksas 
par visiem — ar vai bez izvēles rakstura —
pakalpojumiem, kuri iekļauti biļetes cenā
saistībā ar ceļojuma gaisa pārvadājuma 
daļu;

Or. en

Pamatojums

Precizēts, ka „biļetes cena” attiecas tikai uz pakalpojumiem, kas saistīti ar gaisa 
pārvadājumu (nevis ar tādiem pakalpojumiem kā viesnīcas rezervācija un automobiļa noma).

Grozījums Nr. 126
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
2. pants – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"ielidošanas laiks" ir laiks, kad gaisa kuģis
sasniedz ielidošanas platformu un tiek 
nostiprinātas stāvbremzes (riteņu 
bloķēšanas laiks);

"ielidošanas laiks" ir laiks, kad gaisa kuģis
nosēžas uz skrejceļa;

Or. fr

Pamatojums

Problēmas lidostā var aizkavēt gaisa kuģi laikā starp piezemēšanos un pasažieru izkāpšanu.
Gaisa pārvadātājiem nebūtu jāuzņemas sekas par šādu kavēšanos, par kuru viņi nav atbildīgi.
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Grozījums Nr. 127
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts – e apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
2. pants – w punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas 
zonā" ir laiks, kad gaisa kuģis paliek uz 
zemes starp pasažieru iekāpšanas sākumu
un gaisa kuģa pacelšanās laiku vai, 
ierodoties, laiks starp gaisa kuģa nosēšanos 
un pasažieru izkāpšanas sākumu;

"aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas 
zonā" ir laiks, kad gaisa kuģis paliek uz 
zemes starp pasažieru iekāpšanas beigām
un gaisa kuģa pacelšanās laiku vai,
ierodoties, laiks starp gaisa kuģa nosēšanos 
un pasažieru izkāpšanas sākumu;

Or. de

Pamatojums

Iekāpšanās laikā nebūt jāietver „aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas zonā". Jāpiemēro 
jēdziens „iekāpšana pabeigta”.

Grozījums Nr. 128
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 261/2004
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Pašreizējais teksts Grozījums

b) pasažieriem, kas izlido no trešās valsts 
lidostas uz lidostu kādas dalībvalsts 
teritorijā, uz kuru attiecas Līgums, ja vien
viņi šajā trešā valstī nav saņēmuši 
atlīdzinājumu vai kompensāciju un par 
viņiem nav rūpējušies un ja attiecīgo reisu 
apkalpojošais gaisa pārvadātājs ir Kopienas 
pārvadātājs.

b) pasažieriem, kas izlido no trešās valsts 
lidostas uz lidostu kādas dalībvalsts 
teritorijā, uz kuru attiecas Līgums, ja vien 
viņi šajā trešā valstī nav saņēmuši atlīdzību
vai kompensāciju un par viņiem nav 
rūpējušies un ja attiecīgo reisu 
apkalpojošais gaisa pārvadātājs ir Kopienas 
pārvadātājs, vai ja lidojums bija 
atpakaļceļa lidojums, kas rezervēts kopā 
ar attiecīgo Kopienas pārvadātāja veikto 
lidojumu, kurš izlido no lidostas ES.

Or. en
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Grozījums Nr. 129
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
4. panta – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pasažieriem atsaka iekāpšanu pret to 
gribu, apkalpojošais gaisa pārvadātājs 
nekavējoties izmaksā tiem kompensāciju 
atbilstīgi 7. pantam un sniedz tiem atbalstu 
atbilstīgi 8. pantam. Ja pasažieris izvēlas 
pēc iespējas drīzāku maršruta maiņu 
saskaņā ar 8. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu un ja izlidošanas laiks ir 
vismaz divas stundas pēc sākotnējā 
izlidošanas laika, tad apkalpojošais gaisa 
pārvadātājs pasažierim sniedz atbalstu 
saskaņā ar 9. pantu.

Ja pasažieriem atsaka iekāpšanu pret to
gribu, apkalpojošais gaisa pārvadātājs 
nekavējoties un bez jebkādām papildu 
formalitātēm izmaksā tiem kompensāciju 
atbilstīgi 7. pantam un sniedz tiem atbalstu 
atbilstīgi 8. pantam. Ja pasažieris izvēlas 
pēc iespējas drīzāku maršruta maiņu 
saskaņā ar 8. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu un ja izlidošanas laiks ir 
vismaz divas stundas pēc sākotnējā 
izlidošanas laika, tad apkalpojošais gaisa 
pārvadātājs pasažierim sniedz atbalstu 
saskaņā ar 9. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pasažieriem atsaka iekāpšanu pret to 
gribu, apkalpojošais gaisa pārvadātājs 
nekavējoties izmaksā tiem kompensāciju 
atbilstīgi 7. pantam un sniedz tiem atbalstu 
atbilstīgi 8. pantam. Ja pasažieris izvēlas 
pēc iespējas drīzāku maršruta maiņu 
saskaņā ar 8. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu un ja izlidošanas laiks ir 
vismaz divas stundas pēc sākotnējā 

Ja pasažieriem atsaka iekāpšanu pret to
gribu turpceļa vai atpakaļceļa lidojumā, 
apkalpojošais gaisa pārvadātājs 
nekavējoties izmaksā tiem kompensāciju 
atbilstīgi 7. pantam un sniedz tiem atbalstu 
atbilstīgi 8. pantam. Ja pasažieris izvēlas 
pēc iespējas drīzāku maršruta maiņu 
saskaņā ar 8. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu, tad apkalpojošais gaisa 
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izlidošanas laika, tad apkalpojošais gaisa 
pārvadātājs pasažierim sniedz atbalstu 
saskaņā ar 9. pantu.

pārvadātājs pasažierim sniedz atbalstu 
saskaņā ar 9. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1., 2. un 3. punktu piemēro arī 
attiecībā uz atpakaļceļa biļetēm, ja 
pasažierim ir atteikta iekāpšana uz 
atpakaļbraucienu, pamatojoties uz to, ka 
viņš/viņa nav braucis turpceļā vai šajā 
nolūkā nav maksājis papildu maksas.

Neskarot līguma noteikumu, kurā skaidri 
un nepārprotami norādīts pretējais, šā 
panta 1., 2. un 3. punktu piemēro arī 
attiecībā uz atpakaļceļa biļetēm, ja 
pasažierim ir atteikta iekāpšana uz 
atpakaļbraucienu, pamatojoties uz to, ka 
viņš/viņa nav braucis turpceļā vai šajā 
nolūkā nav maksājis papildu maksas.

Ja līguma noteikumā skaidri un konkrēti
norādīts, ka pasažieri, kuri nav veikuši
turpceļa lidojumu, nedrīkst doties 
atpakaļceļa lidojumā, pasažieri ir
jāinformē dažādos biļešu rezervācijas 
posmos par noteikumiem, ko piemēro 
atpakaļceļa lidojumam, ja turpceļa biļete
nav izmantota, jo īpaši:
– par to, ka viņiem var atteikt iekāpšanu 
atpakaļceļa lidojumā, ja viņi nav 
izmantojuši turpceļa lidojumu bez 
pamatota iemesla;
– par to iemeslu veidiem, ko uzskata par 
pamatotiem gadījumā, ja netiek veikts 
turpceļa lidojums, un par pieļaujamajiem 
termiņiem un procedūrām gaisa 
pārvadātāja informēšanai.

Or. fr
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Pamatojums

Pārvadātāji nedrīkstētu atteikt iekāpšanu atpakaļceļa lidojumā, pamatojoties uz pasažiera 
„neierašanos” uz turpceļa lidojumu, jo īpaši, ja pasažieri rīkojas labticīgi un viņiem ir
pamatots iemesls lidojuma neizmantošanai. Tomēr vispārējs aizliegums var ierobežot netiešo
lidojumu iespējas, kas ir lētāk nekā tiešie lidojumi. Jāparedz īpaši noteikumi par
„neierašanos”, kuros pasažieri pilnībā jāinformē un jānorāda izņēmumi, ja ir „pamatoti 
iemesli”.

Grozījums Nr. 132
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
4. panta – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1., 2. un 3. punktu piemēro arī 
attiecībā uz atpakaļceļa biļetēm, ja 
pasažierim ir atteikta iekāpšana uz 
atpakaļbraucienu, pamatojoties uz to, ka 
viņš/viņa nav braucis turpceļā vai šajā 
nolūkā nav maksājis papildu maksas.

Šā panta 1., 2. un 3. punktu piemēro arī 
attiecībā uz turpceļa un atpakaļceļa 
biļetēm, ja pasažierim ir atteikta iekāpšana 
uz atpakaļbraucienu vai turpceļa lidojumu, 
pamatojoties uz to, ka viņš/viņa nav 
braucis turpceļā vai kādā atsevišķā posmā 
vai šajā nolūkā nav maksājis papildu 
maksas.

Or. de

Grozījums Nr. 133
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
4. panta – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1., 2. un 3. punktu piemēro arī 
attiecībā uz atpakaļceļa biļetēm, ja 
pasažierim ir atteikta iekāpšana uz 
atpakaļbraucienu, pamatojoties uz to, ka 
viņš/viņa nav braucis turpceļā vai šajā 

Šā panta 1., 2. un 3. punktu piemēro arī 
attiecībā uz atpakaļceļa biļetēm, ja 
pasažierim ir atteikta iekāpšana uz 
atpakaļbraucienu, pamatojoties uz to, ka 
viņš/viņa nav braucis turpceļā vai šajā 
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nolūkā nav maksājis papildu maksas. nolūkā nav maksājis papildu maksas.
Atteiktas iekāpšanas gadījums šā punkta 
izpratnē nav tad, ja biļete attiecas uz
vairāk nekā diviem lidojumiem un
pasažieris netiek pārvadāts tāpēc, ka
viņš/viņa nav bijis visos iepriekšējos
lidojumos vai lidojumi nav veikti
noteiktajā secībā. Ja tas ir saistīts ar
nenovēršamiem, ārkārtējiem apstākļiem, 
pasažieris var veikt pārējos ceļojuma 
lidojumus noteiktajā secībā, ja vien viņš ir
pierādījis aviosabiedrībai šo apstākļu 
rašanos vēlākais līdz nākamā lidojuma 
sākumam.

Or. de

Grozījums Nr. 134
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (ΕK) Nr. 261/2004
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1., 2. un 3. punktu piemēro arī 
attiecībā uz atpakaļceļa biļetēm, ja 
pasažierim ir atteikta iekāpšana uz 
atpakaļbraucienu, pamatojoties uz to, ka 
viņš/viņa nav braucis turpceļā vai šajā 
nolūkā nav maksājis papildu maksas.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. el

Grozījums Nr. 135
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (ΕK) Nr. 261/2004
4. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1., 2. un 3. punktu piemēro arī 
attiecībā uz atpakaļceļa biļetēm, ja 
pasažierim ir atteikta iekāpšana uz 
atpakaļbraucienu, pamatojoties uz to, ka 
viņš/viņa nav braucis turpceļā vai šajā 
nolūkā nav maksājis papildu maksas.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. el

Grozījums Nr. 136
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
4. panta – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pasažieris vai starpnieks, kas rīkojas 
pasažiera vārdā, ziņo par pareizrakstības 
kļūdu viena vai vairāku vienā pārvadājuma 
līgumā iekļautu pasažieru vārdā/uzvārdā, 
kas var izraisīt iekāpšanas atteikumu, gaisa 
pārvadātājs to labo vismaz vienreiz līdz 
48 stundām pirms izlidošanas bez jebkādas 
papildu maksas pasažierim vai 
starpniekam, izņemot gadījumus, ja to 
nevar izdarīt valsts vai starptautisku tiesību 
aktu dēļ.

Ja pasažieris vai starpnieks, kas rīkojas 
pasažiera vārdā, ziņo par pareizrakstības
kļūdu viena vai vairāku vienā pārvadājuma 
līgumā iekļautu pasažieru vārdā/uzvārdā
vai par kļūdu uzrunā, kas var izraisīt 
iekāpšanas atteikumu, gaisa pārvadātājs to 
labo pirms izlidošanas bez jebkādas 
papildu maksas pasažierim vai 
starpniekam, izņemot gadījumus, ja to 
nevar izdarīt valsts vai starptautisku tiesību 
aktu dēļ.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
5. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apkalpojošajam gaisa pārvadātājam nav 
pienākuma maksāt kompensāciju saskaņā 
ar 7. pantu, ja tas var pierādīt, ka lidojuma 
atcelšanu ir izraisījuši ārkārtēji apstākļi un 
ka no atcelšanas nevarētu izvairīties pat 
tad, ja tiktu veikti visi iespējamie 
pasākumi. Uz šādiem ārkārtējiem 
apstākļiem var pamatoties tikai tad, ja tie 
skar konkrēto lidojumu vai iepriekšējo 
lidojumu, kurā ekspluatē vienu un to pašu 
gaisa kuģi.

Apkalpojošajam gaisa pārvadātājam nav 
pienākuma maksāt kompensāciju saskaņā 
ar 7. pantu, ja tas var pierādīt, ka lidojuma 
atcelšanu ir izraisījuši ārkārtēji apstākļi un 
ka no atcelšanas nevarētu izvairīties pat 
tad, ja tiktu veikti visi iespējamie 
pasākumi. Uz šādiem ārkārtējiem 
apstākļiem var pamatoties tikai tad, ja tie 
skar konkrēto lidojumu vai iepriekšējo 
lidojumu, kurā ekspluatē vienu un to pašu 
gaisa kuģi. Ja gaisa pārvadātājs nevar 
sniegt šādus pierādījumus rakstveidā, 
ievērojot pasažiera pretenziju, ir jāmaksā
kompensācija.

Or. en

Grozījums Nr. 138
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apkalpojošajam gaisa pārvadātājam nav 
pienākuma maksāt kompensāciju saskaņā 
ar 7. pantu, ja tas var pierādīt, ka lidojuma 
atcelšanu ir izraisījuši ārkārtēji apstākļi un 
ka no atcelšanas nevarētu izvairīties pat 
tad, ja tiktu veikti visi iespējamie 
pasākumi. Uz šādiem ārkārtējiem 
apstākļiem var pamatoties tikai tad, ja tie 
skar konkrēto lidojumu vai iepriekšējo 
lidojumu, kurā ekspluatē vienu un to pašu 
gaisa kuģi.

Apkalpojošajam gaisa pārvadātājam nav 
pienākuma maksāt kompensāciju saskaņā 
ar 7. pantu, ja tas var pierādīt, ka lidojuma 
atcelšanu ir izraisījuši ārkārtēji apstākļi un 
ka no atcelšanas nevarētu izvairīties pat 
tad, ja tiktu veikti visi iespējamie 
pasākumi. Uz šādiem ārkārtējiem 
apstākļiem var pamatoties tikai tad, ja tie 
skar konkrēto lidojumu vai iepriekšējo 
lidojumu, kurā ekspluatē vienu un to pašu 
gaisa kuģi. Ja apkalpojošais gaisa
pārvadātājs divu nedēļu laikā nepierāda, 
kādi bija konkrētie ārkārtējie apstākļi
ārpus apkalpojošā gaisa pārvadātāja 
atbildības jomas un ka tika veikti visi 
vajadzīgie pasākumi, lai novērstu
lidojuma atcelšanu vai kavēšanos, 
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pasažieris nekavējoties saņem šajā regulā 
paredzēto atlīdzību.

Or. de

Grozījums Nr. 139
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 261/2004
5. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pievieno šādu 5.a punktu:
“5.a Ja lidojums tiek atcelts saistībā ar
gaisa pārvadātāja maksātnespēju vai
darbības apturēšanu, pasažieriem ir
tiesības saņemt atlīdzību par biļeti vai
atpakaļceļa lidojumu uz izlidošanas vietu
saskaņā ar 8. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu, kā arī tiesības uz aprūpi 
atbilstoši 9. pantam. Gaisa pārvadātāji 
apliecina, ka ir nodrošināta samaksāto 
summu atlīdzība un pasažieru atpakaļceļa 
lidojums uz izlidošanas vietu.”

Or. de

Pamatojums

Pasažieri ir jāaizsargā gadījumā, ja lidojums tiek atcelts maksātnespējas vai cita iemesla dēļ.
Tajā tiek ietverta arī darbības licences atsaukšana.

Grozījums Nr. 140
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 1. punkts – i apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja kavēšanās ir vismaz divas stundas, —
atbalsts, kas paredzēts 9. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā un 9. panta 2. punktā; un

atbalsts, kas paredzēts 9. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā un 9. panta 2. punktā; un

Or. de

Grozījums Nr. 141
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 1. punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja kavēšanās ir vismaz piecas stundas un 
ietver vienu vai vairākas naktis, — atbalsts, 
kas paredzēts 9. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā un 9. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā; un

ja kavēšanās ir vismaz trīs stundas un 
ietver vienu vai vairākas naktis, — atbalsts, 
kas paredzēts 9. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā un 9. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā; un

Or. de

Grozījums Nr. 142
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 1. punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja lidojums kavējas vismaz piecas stundas,
— atbalsts, kas paredzēts 8. panta 
1. punkta a) apakšpunktā.

ja lidojums kavējas vismaz trīs stundas, —
atbalsts, kas paredzēts 8. panta 1. punktā.

Or. de
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Grozījums Nr. 143
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

piecas stundas vai vairāk pēc sarakstā 
norādītā ielidošanas laika visiem 
braucieniem Kopienā un braucieniem 
uz/no trešām valstīm 3500 km attālumā vai 
mazāk;

trīs stundas vai vairāk pēc sarakstā norādītā 
ielidošanas laika visiem braucieniem 
Kopienā un braucieniem uz/no trešām 
valstīm 3500 km attālumā vai mazāk;

Or. de

Grozījums Nr. 144
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

piecas stundas vai vairāk pēc sarakstā 
norādītā ielidošanas laika visiem 
braucieniem Kopienā un braucieniem 
uz/no trešām valstīm 3500 km attālumā vai 
mazāk;

trīs stundas vai vairāk pēc sarakstā norādītā 
ielidošanas laika visiem braucieniem 
Kopienā un braucieniem uz/no trešām 
valstīm 3500 km attālumā vai mazāk;

Or. de

Grozījums Nr. 145
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

piecas stundas vai vairāk pēc sarakstā 
norādītā ielidošanas laika visiem 
braucieniem Kopienā un braucieniem 
uz/no trešām valstīm 3500 km attālumā vai 
mazāk;

trīs stundas vai vairāk pēc sarakstā norādītā 
ielidošanas laika visiem braucieniem 
Kopienā un braucieniem uz/no trešām 
valstīm 3500 km attālumā vai mazāk;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

deviņas stundas vai vairāk pēc sarakstā 
norādītā ielidošanas laika visiem 
braucieniem uz/no trešām valstīm no 
3500 km līdz 6000 km attālumā;

piecas stundas vai vairāk pēc sarakstā 
norādītā ielidošanas laika visiem 
braucieniem uz/no trešām valstīm no 
3500 km līdz 6000 km attālumā;

Or. de

Grozījums Nr. 147
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

deviņas stundas vai vairāk pēc sarakstā 
norādītā ielidošanas laika visiem 
braucieniem uz/no trešām valstīm no
3500 km līdz 6000 km attālumā;

piecas stundas vai vairāk pēc sarakstā 
norādītā ielidošanas laika visiem 
braucieniem uz/no trešām valstīm vairāk 
nekā 3500 km attālumā;

Or. de
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Grozījums Nr. 148
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

deviņas stundas vai vairāk pēc sarakstā 
norādītā ielidošanas laika visiem 
braucieniem uz/no trešām valstīm no 
3500 km līdz 6000 km attālumā;

piecas stundas vai vairāk pēc sarakstā 
norādītā ielidošanas laika visiem 
braucieniem uz/no trešām valstīm no 
3500 km līdz 6000 km attālumā;

Or. en

Grozījums Nr. 149
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

divpadsmit stundas vai vairāk pēc 
sarakstā norādītā ielidošanas laika visiem 
braucieniem uz/no trešām valstīm 
6000 km attālumā vai vairāk.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 150
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

divpadsmit stundas vai vairāk pēc 
sarakstā norādītā ielidošanas laika visiem 
braucieniem uz/no trešām valstīm 
6000 km attālumā vai vairāk.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 151
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

divpadsmit stundas vai vairāk pēc sarakstā 
norādītā ielidošanas laika visiem 
braucieniem uz/no trešām valstīm 6000 km 
attālumā vai vairāk.

septiņas stundas vai vairāk pēc sarakstā 
norādītā ielidošanas laika visiem 
braucieniem uz/no trešām valstīm 6000 km 
attālumā vai vairāk.

Or. de

Grozījums Nr. 152
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apkalpojošajam gaisa pārvadātājam nav 
pienākums maksāt kompensāciju saskaņā 
ar 7. pantu, ja tas var pierādīt, ka kavēšanos 
vai izmaiņas sarakstā ir izraisījuši ārkārtēji 
apstākļi un ka no kavēšanās vai izmaiņām 
sarakstā nevarētu izvairīties pat tad, ja 
veiktu visus iespējamos pasākumus. Uz 
šādiem ārkārtējiem apstākļiem var 

Apkalpojošajam gaisa pārvadātājam nav 
pienākums maksāt kompensāciju saskaņā 
ar 7. pantu, ja tas var pierādīt, ka kavēšanos 
vai izmaiņas sarakstā ir izraisījuši ārkārtēji 
apstākļi un ka no kavēšanās vai izmaiņām 
sarakstā nevarētu izvairīties pat tad, ja 
veiktu visus iespējamos pasākumus. Uz 
šādiem ārkārtējiem apstākļiem var 
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pamatoties tikai tad, ja tie skar konkrēto 
lidojumu vai iepriekšējo lidojumu, kurā 
ekspluatē vienu un to pašu gaisa kuģi.

pamatoties tikai tad, ja tie skar konkrēto 
lidojumu vai iepriekšējo lidojumu, kurā 
ekspluatē vienu un to pašu gaisa kuģi.
Pasažieris var pieprasīt, lai pārvadātājs
sniedz pilnīgu informāciju par šiem
ārkārtējiem apstākļiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 153
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 4. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja tiek veikta gaisa kuģa maršruta 
maiņa, lai nolaistos lidostā, kas nav tā
sākotnēji plānotā lidosta tādu iemeslu dēļ,
kas ir ārpus gaisa pārvadātāja kontroles, 
gaisa pārvadātājs veic pasākumus, lai pēc
iespējas ātri pārvestu savus pasažierus uz
plānoto ierašanās punktu, un sniedz
viņiem palīdzību saskaņā ar 8. panta 
1. punkta a) apakšpunktu.

Or. fr

Pamatojums

Uzskatīt maršruta maiņu par atcelšanu, kā ierosina Komisija, šķiet negodīgi pret
aviosabiedrībām. Tomēr aviosabiedrībām pēc iespējas ātri jāorganizē savu pasažieru 
pārvešana uz viņu galamērķi, un jānodrošina, lai viņiem būtu, ko ēst, atbilstoši kavēšanās 
ilgumam.

Grozījums Nr. 154
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ievērojot drošības ierobežojumus, ja 
aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas 
zonā pārsniedz vienu stundu, apkalpojošais 
gaisa pārvadātājs nodrošina bezmaksas 
piekļuvi tualetei un dzeramajam ūdenim, 
nodrošina pasažieru salona pietiekamu 
apsildīšanu vai dzesēšanu un nodrošina, ka 
ir pieejama atbilstoša medicīniskā 
palīdzība, ja tā ir vajadzīga. Ja 
aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas 
zonā sasniedz maksimāli piecas stundas, 
lidaparāts atgriežas pie izejas vai citā 
piemērotā pasažieru izkāpšanas vietā, kur 
pasažieriem ir atļauts izkāpt un izmantot 
tādu pašu atbalstu, kā norādīts 1. punktā, ja 
vien nepastāv ar drošību vai ar lidojumu 
drošību saistīti iemesli, kāpēc gaisa kuģis 
nevar atstāt savu atrašanās vietu uz perona 
vai manevrēšanas zonā."

Ievērojot drošības ierobežojumus, ja 
aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas 
zonā pārsniedz vienu stundu, apkalpojošais 
gaisa pārvadātājs nodrošina bezmaksas 
piekļuvi tualetei un dzeramajam ūdenim, 
nodrošina pasažieru salona pietiekamu 
apsildīšanu vai dzesēšanu un nodrošina, ka 
ir pieejama atbilstoša medicīniskā 
palīdzība, ja tā ir vajadzīga. Ja 
aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas
zonā sasniedz maksimāli trīs stundas, 
lidaparāts atgriežas pie izejas vai citā 
piemērotā pasažieru izkāpšanas vietā, kur 
pasažieriem ir atļauts izkāpt un izmantot 
tādu pašu atbalstu, kā norādīts 1. punktā, ja 
vien nepastāv ar drošību vai ar lidojumu 
drošību saistīti iemesli, kāpēc gaisa kuģis 
nevar atstāt savu atrašanās vietu uz perona 
vai manevrēšanas zonā."

Or. de

Grozījums Nr. 155
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ievērojot drošības ierobežojumus, ja 
aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas 
zonā pārsniedz vienu stundu, 
apkalpojošais gaisa pārvadātājs nodrošina 
bezmaksas piekļuvi tualetei un dzeramajam 
ūdenim, nodrošina pasažieru salona 
pietiekamu apsildīšanu vai dzesēšanu un 
nodrošina, ka ir pieejama atbilstoša 
medicīniskā palīdzība, ja tā ir vajadzīga. Ja 
aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas 
zonā sasniedz maksimāli piecas stundas, 
lidaparāts atgriežas pie izejas vai citā 

Ievērojot drošības ierobežojumus, ja ir
aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas 
zonā, apkalpojošais gaisa pārvadātājs 
nodrošina bezmaksas piekļuvi tualetei un 
dzeramajam ūdenim, nodrošina pasažieru 
salona pietiekamu apsildīšanu vai 
dzesēšanu un nodrošina, ka ir pieejama 
atbilstoša medicīniskā palīdzība, ja tā ir 
vajadzīga. Ja aizkavēšanās uz perona vai 
manevrēšanas zonā sasniedz maksimāli
divas stundas, lidaparāts atgriežas pie 
izejas vai citā piemērotā pasažieru 
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piemērotā pasažieru izkāpšanas vietā, kur 
pasažieriem ir atļauts izkāpt un izmantot 
tādu pašu atbalstu, kā norādīts 1. punktā, ja 
vien nepastāv ar drošību vai ar lidojumu 
drošību saistīti iemesli, kāpēc gaisa kuģis 
nevar atstāt savu atrašanās vietu uz perona 
vai manevrēšanas zonā."

izkāpšanas vietā, kur pasažieriem ir atļauts 
izkāpt un izmantot tādu pašu atbalstu, kā 
norādīts 1. punktā, ja vien nepastāv ar 
drošību vai ar lidojumu drošību saistīti 
iemesli, kāpēc gaisa kuģis nevar atstāt savu 
atrašanās vietu uz perona vai manevrēšanas 
zonā."

Or. en

Grozījums Nr. 156
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ievērojot drošības ierobežojumus, ja 
aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas 
zonā pārsniedz vienu stundu, apkalpojošais 
gaisa pārvadātājs nodrošina bezmaksas 
piekļuvi tualetei un dzeramajam ūdenim, 
nodrošina pasažieru salona pietiekamu 
apsildīšanu vai dzesēšanu un nodrošina, ka 
ir pieejama atbilstoša medicīniskā 
palīdzība, ja tā ir vajadzīga. Ja 
aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas 
zonā sasniedz maksimāli piecas stundas, 
lidaparāts atgriežas pie izejas vai citā 
piemērotā pasažieru izkāpšanas vietā, kur 
pasažieriem ir atļauts izkāpt un izmantot 
tādu pašu atbalstu, kā norādīts 1. punktā, ja 
vien nepastāv ar drošību vai ar lidojumu 
drošību saistīti iemesli, kāpēc gaisa kuģis 
nevar atstāt savu atrašanās vietu uz perona 
vai manevrēšanas zonā."

Ievērojot drošības ierobežojumus, ja 
aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas 
zonā pārsniedz vienu stundu, apkalpojošais 
gaisa pārvadātājs nodrošina bezmaksas 
piekļuvi tualetei un dzeramajam ūdenim, 
nodrošina pasažieru salona pietiekamu 
apsildīšanu vai dzesēšanu un nodrošina, ka 
ir pieejama atbilstoša medicīniskā 
palīdzība, ja tā ir vajadzīga. Ja 
aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas 
zonā sasniedz maksimāli divas stundas, 
lidaparāts atgriežas pie izejas vai citā 
piemērotā pasažieru izkāpšanas vietā, kur 
pasažieriem ir atļauts izkāpt un izmantot 
tādu pašu atbalstu, kā norādīts 1. punktā, ja 
vien nepastāv ar drošību vai ar lidojumu 
drošību saistīti iemesli, kāpēc gaisa kuģis 
nevar atstāt savu atrašanās vietu uz perona 
vai manevrēšanas zonā."

Or. de

Grozījums Nr. 157
Konstantinos Poupakis
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ievērojot drošības ierobežojumus, ja 
aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas 
zonā pārsniedz vienu stundu,
apkalpojošais gaisa pārvadātājs nodrošina 
bezmaksas piekļuvi tualetei un dzeramajam 
ūdenim, nodrošina pasažieru salona 
pietiekamu apsildīšanu vai dzesēšanu un 
nodrošina, ka ir pieejama atbilstoša 
medicīniskā palīdzība, ja tā ir vajadzīga. Ja 
aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas 
zonā sasniedz maksimāli piecas stundas, 
lidaparāts atgriežas pie izejas vai citā 
piemērotā pasažieru izkāpšanas vietā, kur 
pasažieriem ir atļauts izkāpt un izmantot 
tādu pašu atbalstu, kā norādīts 1. punktā, ja 
vien nepastāv ar drošību vai ar lidojumu 
drošību saistīti iemesli, kāpēc gaisa kuģis 
nevar atstāt savu atrašanās vietu uz perona 
vai manevrēšanas zonā."

Ievērojot drošības ierobežojumus, ja ir
aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas 
zonā, apkalpojošais gaisa pārvadātājs 
nodrošina bezmaksas piekļuvi tualetei un 
dzeramajam ūdenim, nodrošina pasažieru 
salona pietiekamu apsildīšanu vai 
dzesēšanu un nodrošina, ka ir pieejama 
atbilstoša medicīniskā palīdzība, ja tā ir 
vajadzīga. Ja aizkavēšanās uz perona vai 
manevrēšanas zonā sasniedz maksimāli
divas stundas, lidaparāts atgriežas pie 
izejas vai citā piemērotā pasažieru 
izkāpšanas vietā, kur pasažieriem ir atļauts 
izkāpt un izmantot tādu pašu atbalstu, kā 
norādīts 1. punktā, ja vien nepastāv ar 
drošību vai ar lidojumu drošību saistīti 
iemesli, kāpēc gaisa kuģis nevar atstāt savu 
atrašanās vietu uz perona vai manevrēšanas 
zonā."

Or. el

Pamatojums

Piecu stundu ierobežojuma atļaušana attiecībā uz aizkavēšanos uz perona vai manevrēšanas 
zonā saistībā ar pasažieru izkāpšanu ir pārāk ilgs laiks, un tas būtu jāaizstāj ar divu stundu 
ierobežojumu. Turklāt, ja vispār rodas aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas zonā, gaisa
pārvadātājam ir pienākums sniegt pasažieriem pamatpakalpojumus bez maksas.

Grozījums Nr. 158
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ievērojot drošības ierobežojumus, ja Ievērojot drošības ierobežojumus, ja 
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aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas 
zonā pārsniedz vienu stundu, apkalpojošais 
gaisa pārvadātājs nodrošina bezmaksas 
piekļuvi tualetei un dzeramajam ūdenim, 
nodrošina pasažieru salona pietiekamu 
apsildīšanu vai dzesēšanu un nodrošina, ka 
ir pieejama atbilstoša medicīniskā 
palīdzība, ja tā ir vajadzīga. Ja 
aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas 
zonā sasniedz maksimāli piecas stundas, 
lidaparāts atgriežas pie izejas vai citā 
piemērotā pasažieru izkāpšanas vietā, kur 
pasažieriem ir atļauts izkāpt un izmantot 
tādu pašu atbalstu, kā norādīts 1. punktā, ja 
vien nepastāv ar drošību vai ar lidojumu 
drošību saistīti iemesli, kāpēc gaisa kuģis 
nevar atstāt savu atrašanās vietu uz perona 
vai manevrēšanas zonā."

aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas 
zonā pārsniedz vienu stundu, apkalpojošais 
gaisa pārvadātājs nodrošina bezmaksas 
piekļuvi tualetei un dzeramajam ūdenim, 
nodrošina pasažieru salona pietiekamu 
apsildīšanu vai dzesēšanu un nodrošina, ka 
ir pieejama atbilstoša medicīniskā 
palīdzība, ja tā ir vajadzīga. Ja 
aizkavēšanās uz perona vai manevrēšanas 
zonā sasniedz maksimāli četras stundas, 
lidaparāts atgriežas pie izejas vai citā 
piemērotā pasažieru izkāpšanas vietā, kur 
pasažieriem ir atļauts izkāpt un izmantot 
tādu pašu atbalstu, kā norādīts 1. punktā, ja 
vien nepastāv ar drošību saistīti, ar 
lidojumu drošību saistīti vai tiesiski
iemesli, kāpēc gaisa kuģis nevar atstāt savu 
atrašanās vietu uz perona vai manevrēšanas 
zonā."

Or. fr

Pamatojums

Piecas stundas ilga gaidīšana gaisa kuģī uz perona vai manevrēšanas zonā, šķiet, pārmērīgi 
ilgs laiks pasažieriem, un šis ilgums būtu jāsamazina. No otras puses, tam, kāpēc gaisa kuģi
nav atļauts pārvietot no tā atrašanās vietas uz perona vai manevrēšanas zonā, var būt
juridiski iemesli, kas saistīti jo īpaši ar imigrācijas politiku un neļauj pasažieriem atstāt gaisa 
kuģi, un tie ir jāņem vērā.

Grozījums Nr. 159
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ja aizkavēšanās uz perona vai 
manevrēšanas zonā pārsniedz vienu 
stundu, tiek nodrošināta ēdināšana un 
uzkožamie saskaņā ar 9. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu.

Or. el
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Grozījums Nr. 160
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts – ca apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pievieno šādu 5.a punktu (jauns):
“5.a Ja lidojums tiek atcelts gaisa
pārvadātāja maksātnespējas dēļ vai gaisa 
pārvadātāja darbību apturēšanas dēļ, 
pamatojoties uz tā darbības licences 
atsaukšanu, pasažieriem ir tiesības uz 
atlīdzību vai atpakaļceļa lidojumu uz
izlidošanas vietu saskaņā ar 8. panta 
1. punkta a) apakšpunktu un tiesības uz 
9. pantā norādīto aprūpi. Gaisa 
pārvadātāji sniedz pietiekamas drošības 
garantijas, lai izmaksātu atlīdzību un 
segtu izmaksas par viņu atpakaļceļa 
lidojumu uz izlidošanas vietu.”

Or. fr

Pamatojums

Jānodrošina risinājums pasažieriem, kas saskaras ar pārvadātāju, kurš ir pārtraucis darbību, 
vai nu atlīdzinot neizmantotās biļetes cenu, vai nodrošinot atpakaļceļa lidojumu uz 
izlidošanas vietu, ja pasažieri atrodas ārzemēs. Aizsardzībai, kas paredzēta šajā situācijā, 
jāatbilst tādiem pašiem principiem, kā tas jau ir paredzēts attiecībā uz klientiem, kas rezervē 
ceļojumu paketi (Direktīva 90/314/EEK). Pārvadātājiem ir atļauta rīcības brīvība 
(finansējums, apdrošināšana u. c.).

Grozījums Nr. 161
Toine Manders

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6.a pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pasažieris nokavē savienoto lidojumu 
iepriekšējā lidojuma kavēšanās vai saraksta 
maiņas dēļ, tad nākamo savienoto 
lidojumu apkalpojošais Kopienas gaisa 
pārvadātājs pasažierim piedāvā:

Ja pasažieris nokavē savienoto lidojumu 
iepriekšējā lidojuma kavēšanās vai saraksta 
maiņas dēļ, tad par kavēšanos atbildīgais
Kopienas gaisa pārvadātājs pasažierim 
piedāvā:

Or. en

Grozījums Nr. 162
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pasažieris nokavē savienoto lidojumu 
iepriekšējā lidojuma kavēšanās vai saraksta 
maiņas dēļ, tad nākamo savienoto 
lidojumu apkalpojošais Kopienas gaisa 
pārvadātājs pasažierim piedāvā:

Ja pasažieris nokavē savienoto lidojumu 
iepriekšējā lidojuma kavēšanās vai saraksta 
maiņas dēļ, tad par kavēšanos atbildīgais
Kopienas gaisa pārvadātājs pasažierim 
piedāvā:

Or. en

Grozījums Nr. 163
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pasažieris nokavē savienoto lidojumu 
iepriekšējā lidojuma kavēšanās vai saraksta 
maiņas dēļ, tad nākamo savienoto 
lidojumu apkalpojošais Kopienas gaisa 
pārvadātājs pasažierim piedāvā:

Ja pasažieris nokavē savienoto lidojumu 
iepriekšējā lidojuma kavēšanās vai saraksta 
maiņas dēļ, tad par kavēšanos atbildīgais
Kopienas gaisa pārvadātājs pasažierim 
piedāvā:
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Or. pl

Grozījums Nr. 164
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pasažieris nokavē savienoto lidojumu 
iepriekšējā lidojuma kavēšanās vai saraksta 
maiņas dēļ, tad nākamo savienoto 
lidojumu apkalpojošais Kopienas gaisa 
pārvadātājs pasažierim piedāvā:

Ja pasažieris nokavē savienoto lidojumu 
iepriekšējā lidojuma kavēšanās vai saraksta 
maiņas dēļ, tad par kavēšanos atbildīgais
Kopienas gaisa pārvadātājs pasažierim 
piedāvā:

Or. fr

Pamatojums

Šķiet, ir saprātīgi, ka kavēšanās sekas būtu jāsedz tam gaisa pārvadātājam, kas atbild par 
kavēšanos, nevis tam gaisa pārvadātājam, kas apkalpo nākamo lidojumu.

Grozījums Nr. 165
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6.a pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pasažieris nokavē savienoto lidojumu 
iepriekšējā lidojuma kavēšanās vai saraksta 
maiņas dēļ, tad nākamo savienoto 
lidojumu apkalpojošais Kopienas gaisa 
pārvadātājs pasažierim piedāvā:

Ja pasažieris nokavē savienoto lidojumu 
iepriekšējā lidojuma kavēšanās vai saraksta 
maiņas dēļ, tad par kavēšanos atbildīgais 
Kopienas gaisa pārvadātājs pasažierim 
piedāvā:

Or. de

Pamatojums

Papildu ierosinājums atbilstoši 6.a panta 2. punktam. Atlīdzības aprēķinam jābūt saistītam ar 
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attiecīgā lidojuma kavēšanos, nevis ar kopējo kavēšanos, ierodoties galapunktā. Turklāt
pasažieri savienoto lidojumu gadījumā ir aizsargāti atbilstoši tranzīta rezervācijai, 
pamatojoties uz līgumu, kā arī uz Monreālas konvenciju.

Grozījums Nr. 166
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6.a pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

atbalstu, kas paredzēts 9. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā un 9. panta 2. punktā, ja 
pasažiera gaidīšanas laiks līdz 
savienotajam lidojumam pagarinās 
vismaz par divām stundām; un

atbalstu, kas paredzēts 9. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā un 9. panta 2. punktā; un

Or. de

Grozījums Nr. 167
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6.a pants – 1. punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja alternatīvā lidojuma sarakstā norādītais 
izlidošanas laiks vai cita transporta 
izbraukšanas laiks saskaņā ar 8. pantu ir 
vismaz 5 stundas pēc nokavētā lidojuma 
sarakstā norādītā izlidošanas laika un 
kavēšanās ietver vienu vai vairākas naktis,
— atbalstu, kas noteikts 9. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā un 9. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā.

ja alternatīvā lidojuma sarakstā norādītais 
izlidošanas laiks vai cita transporta 
izbraukšanas laiks saskaņā ar 8. pantu ir 
vismaz trīs stundas pēc nokavētā lidojuma 
sarakstā norādītā izlidošanas laika un 
kavēšanās ietver vienu vai vairākas naktis,
— atbalstu, kas noteikts 9. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā un 9. panta 1. punkta 
c) apakšpunktā.

Or. de
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Grozījums Nr. 168
Toine Manders

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pasažieris nokavē savienoto lidojumu 
iepriekšējā savienotā lidojuma kavēšanās 
dēļ, pasažierim ir tiesības uz 
kompensāciju, ko izmaksā attiecīgā 
iepriekšējā savienotā lidojuma 
apkalpojošais gaisa pārvadātājs saskaņā 
ar 6. panta 2. punktu. Šajā nolūkā 
kavējumu aprēķina, atsaucoties uz 
sarakstā norādīto ielidošanas laiku 
galamērķī.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 169
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pasažieris nokavē savienoto lidojumu 
iepriekšējā savienotā lidojuma kavēšanās 
dēļ, pasažierim ir tiesības uz 
kompensāciju, ko izmaksā attiecīgā 
iepriekšējā savienotā lidojuma 
apkalpojošais gaisa pārvadātājs saskaņā 
ar 6. panta 2. punktu. Šajā nolūkā 
kavējumu aprēķina, atsaucoties uz 
sarakstā norādīto ielidošanas laiku
galamērķī.

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Atlīdzības aprēķinam jābūt saistītam ar attiecīgā lidojuma kavēšanos, nevis ar kopējo
kavēšanos, ierodoties galapunktā. Turklāt pasažieri savienoto lidojumu gadījumā ir
aizsargāti atbilstoši tranzīta rezervācijai, pamatojoties uz līgumu, kā arī uz Monreālas
konvenciju.

Grozījums Nr. 170
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pasažieris nokavē savienoto lidojumu 
iepriekšējā savienotā lidojuma kavēšanās 
dēļ, pasažierim ir tiesības uz kompensāciju, 
ko izmaksā attiecīgā iepriekšējā savienotā 
lidojuma apkalpojošais gaisa pārvadātājs 
saskaņā ar 6. panta 2. punktu. Šajā nolūkā
kavējumu aprēķina, atsaucoties uz sarakstā 
norādīto ielidošanas laiku galamērķī.

Ja pasažieris nokavē savienoto lidojumu 
iepriekšējā savienotā lidojuma kavēšanās 
dēļ, pasažierim ir tiesības uz kompensāciju, 
ko izmaksā attiecīgā iepriekšējā savienotā 
lidojuma apkalpojošais gaisa pārvadātājs 
saskaņā ar 6. panta 2. punktu. Šajā nolūkā
kompensāciju aprēķina, pamatojoties uz 
iepriekšējā savienotā lidojuma kavēšanos,
atsaucoties uz sarakstā norādīto ielidošanas 
laiku.

Or. pl

Grozījums Nr. 171
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pasažieris nokavē savienoto lidojumu 
iepriekšējā savienotā lidojuma kavēšanās 
dēļ, pasažierim ir tiesības uz kompensāciju, 
ko izmaksā attiecīgā iepriekšējā savienotā 
lidojuma apkalpojošais gaisa pārvadātājs 

Ja pasažieris nokavē savienoto lidojumu 
iepriekšējā savienotā lidojuma kavēšanās 
dēļ, pat ņemot vērā ārkārtējus apstākļus,
pasažierim ir tiesības uz kompensāciju, ko 
izmaksā attiecīgā iepriekšējā savienotā 
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saskaņā ar 6. panta 2. punktu. Šajā nolūkā
kavējumu aprēķina, atsaucoties uz sarakstā 
norādīto ielidošanas laiku galamērķī.

lidojuma apkalpojošais gaisa pārvadātājs 
saskaņā ar 6. panta 2. punktu. Šajā nolūkā 
kavējumu aprēķina, atsaucoties uz sarakstā 
norādīto ielidošanas laiku galamērķī.

Or. fr

Grozījums Nr. 172
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6.a pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, ka pusēm, kas
izvēlas atrisināt strīdu ar procedūrām,
kuras pieejamas valstu izpildiestādēs vai
strīdu alternatīvas izšķiršanas struktūrās, 
kā norādīts Eiropas Parlamenta un
Padomes 2013. gada 21. maija Direktīvā
2013/11/ES par patērētāju strīdu 
alternatīvu izšķiršanu un ar ko groza 
Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu
2009/22/EK23, un kuru iznākums nav 
saistošs, vēlāk netiek liegta iespēja uzsākt 
tiesvedību attiecībā uz to pašu strīdu, 
pamatojoties uz šādas procedūras termiņa 
beigšanos. Minētais neskar noteikumus 
par ierobežojumiem vai noilgumu, kas 
iekļauti starptautiskos nolīgumos, kuriem
dalībvalstis ir līgumslēdzējas puses.
__________________
23 OV L 165, 18.6.2013., 63. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Toine Manders

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
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Regula (EK) Nr. 261/2004
6.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 2. punkts neierobežo nekādu 
zaudējumu atlīdzības kārtību starp 
attiecīgajiem gaisa pārvadātājiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 174
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 2. punkts neierobežo nekādu 
zaudējumu atlīdzības kārtību starp 
attiecīgajiem gaisa pārvadātājiem.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Papildu ierosinājums atbilstoši 6.a panta 2. punktam. Kompensācijas aprēķinam jābūt
saistītam ar attiecīgā lidojuma kavēšanos, nevis ar kopējo kavēšanos, ierodoties galapunktā.
Turklāt pasažieri savienoto lidojumu gadījumā ir aizsargāti atbilstoši tranzīta rezervācijai, 
pamatojoties uz līgumu, kā arī uz Monreālas konvenciju.

Grozījums Nr. 175
Toine Manders

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. un 2. punkts attiecas arī uz Šā panta 1. punkts attiecas arī uz trešo 
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trešo valstu gaisa pārvadātājiem, kas 
apkalpo nākamo savienoto lidojumu uz vai 
no ES lidostām."

valstu gaisa pārvadātājiem, kas apkalpo 
nākamo savienoto lidojumu uz vai no ES 
lidostām."

Or. en

Grozījums Nr. 176
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
6.a pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. un 2. punkts attiecas arī uz 
trešo valstu gaisa pārvadātājiem, kas 
apkalpo nākamo savienoto lidojumu uz vai 
no ES lidostām."

Šā panta 1. punkts attiecas arī uz trešo 
valstu gaisa pārvadātājiem, kas apkalpo 
nākamo savienoto lidojumu uz vai no ES 
lidostām."

Or. de

Pamatojums

Papildu ierosinājums atbilstoši 6.a panta 2. punktam. Kompensācijas aprēķinam jābūt
saistītam ar attiecīgā lidojuma kavēšanos, nevis ar kopējo kavēšanos, ierodoties galapunktā.
Turklāt pasažieri savienoto lidojumu gadījumā ir aizsargāti atbilstoši tranzīta rezervācijai, 
pamatojoties uz līgumu, kā arī uz Monreālas konvenciju.

Grozījums Nr. 177
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 261/2004
7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) panta 1. punkta ievaddaļu aizstāj ar 
šādu:
“Ja ir izdarīta atsauce uz šo pantu, 
pasažieris saņem atlīdzību par katru 
kavēto lidojumu kopējās par biļeti 
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samaksātās summas apmērā, taču 
nepārsniedzot turpmāk minētos 
ierobežojumus:”

Or. de

Pamatojums

Lēto aviosabiedrību gadījumā šīs summas nav samērīgas. Izmaksāt kompensāciju EUR 250 
apmērā par biļeti, kura maksājusi tikai EUR 49, nebūtu saimnieciski. Tāpēc tiesības uz 
atlīdzību būtu jāierobežo, nosakot, ka atlīdzības apmērs atbilst biļetes cenai, un vienlaikus 
norādot atlīdzības maksimālo pieļaujamo apmēru. Tomēr nepārprotami ir iespējams saņemt
divkārtēju atlīdzību aizkavēta turpceļa un atpakaļceļa lidojuma gadījumā.

Grozījums Nr. 178
Andreas Schwab

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

panta 1. punktā vārdu "lidojumiem" 
aizstāj ar "braucieniem".

svītrots

Or. de

Pamatojums

Papildu ierosinājums atbilstoši 6.a panta 2. punktam. Kompensācijas aprēķinam jābūt
saistītam ar attiecīgā lidojuma kavēšanos, nevis ar kopējo kavēšanos, ierodoties galapunktā.
Turklāt pasažieri savienoto lidojumu gadījumā ir aizsargāti atbilstoši tranzīta rezervācijai, 
pamatojoties uz līgumu, kā arī uz Monreālas konvenciju. Tāpēc arī būtu jāsaglabā pašlaik 
spēkā esošais jēdziens „lidojumi”, nevis jāaizstāj ar jēdzienu „ceļojumi”.

Grozījums Nr. 179
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
7. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā panta 1. punktā minēto kompensāciju 
izmaksā naudā, izmantojot elektronisku 
bankas pārskaitījumu, bankas pārveduma 
rīkojumu vai bankas čekus.

Šā panta 1. punktā minēto kompensāciju 
izmaksā vēlākais septiņu dienu laikā
naudā, izmantojot elektronisku bankas 
pārskaitījumu, bankas pārveduma rīkojumu 
vai bankas čekus vai pamatojoties uz 
pasažiera parakstītu vienošanos, ceļojuma 
kuponu un/vai citu pakalpojumu veidā.

Or. el

Grozījums Nr. 180
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gaisa pārvadātājs drīkst panākt 
brīvprātīgu vienošanos ar pasažieri par 
1. punktā minēto kompensācijas 
noteikumu aizstāšanu, ja šī vienošanās ir 
apstiprināta ar pasažiera parakstītu 
dokumentu, kurā pasažierim atgādina tā 
tiesības uz kompensāciju saskaņā ar šo 
regulu."

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 181
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Gaisa pārvadātājs drīkst panākt brīvprātīgu Gaisa pārvadātājs drīkst panākt brīvprātīgu 
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vienošanos ar pasažieri par 1. punktā 
minēto kompensācijas noteikumu 
aizstāšanu, ja šī vienošanās ir apstiprināta 
ar pasažiera parakstītu dokumentu, kurā 
pasažierim atgādina tā tiesības uz 
kompensāciju saskaņā ar šo regulu."

vienošanos ar pasažieri par 1. punktā 
minēto kompensācijas noteikumu 
aizstāšanu ar ceļojumu kuponiem un/vai 
citiem pakalpojumiem, ja šī vienošanās ir 
apstiprināta ar pasažiera parakstītu 
dokumentu, kurā pasažierim atgādina tā 
tiesības uz kompensāciju saskaņā ar šo 
regulu. Pierādīšanas pienākums saistībā
ar iepriekšminēto vienošanos ir
apkalpojošajam gaisa pārvadātājam."

Or. en

Grozījums Nr. 182
Emma McClarkin, Adam Bielan

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 8. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

septiņu dienu laikā pēc pasažiera 
pieprasījuma ar tādiem līdzekļiem, ko 
paredz 7. panta 3. punktā, atlīdzina
lidojuma cenu par to brauciena daļu vai 
daļām, kas nav veiktas, un par jau veikto 
daļu vai daļām, ja lidojumam vairs nav 
jēgas pasažiera sākotnējā ceļojuma plāna 
kontekstā, kā arī, vajadzības gadījumā,

septiņu darba dienu laikā pēc pasažiera 
pieprasījuma ar tādiem līdzekļiem, ko 
paredz 7. panta 3. punktā, atlīdzina biļetes
cenu par to brauciena daļu vai daļām, kas 
nav veiktas, un par jau veikto daļu vai 
daļām, ja lidojumam vairs nav jēgas 
pasažiera sākotnējā ceļojuma plāna 
kontekstā, kā arī, vajadzības gadījumā,

Or. en

Pamatojums

Precizējums, ka noteikums attiecas uz darba dienām, nevis uz kalendārajām dienām. Turklāt 
atlīdzībai būtu jāattiecas uz biļetes cenu, kā noteikts 2. panta s) punktā, nevis uz lidojuma 
cenu.

Grozījums Nr. 183
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
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Regula (EK) Nr. 261/2004
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpojošais gaisa pārvadātājs var 
pierādīt, ka atcelšanu, kavēšanos vai 
saraksta izmaiņas ir izraisījuši ārkārtēji 
apstākļi un ka no atcelšanas, kavēšanās vai 
saraksta izmaiņām nevarētu izvairīties pat 
tad, ja veiktu visus iespējamos pasākumus, 
tas var ierobežot izmitināšanas izmaksu 
kopējo summu saskaņā ar 1. punkta 
b) apakšpunktu līdz EUR 100 par katru 
viesnīcā pavadīto nakti katram pasažierim 
un līdz trīs naktīm. Ja apkalpojošais gaisa 
pārvadātājs izvēlas piemērot šo 
ierobežojumu, tas tomēr pēc trim naktīm 
nodrošina pasažieriem informāciju par 
pieejamām izmitināšanas iespējām 
papildus nepārtrauktajam informēšanas 
pienākumam, kas norādīts 14. pantā.

Ja apkalpojošais gaisa pārvadātājs var 
pierādīt, ka atcelšanu, kavēšanos vai 
saraksta izmaiņas ir izraisījuši ārkārtēji 
apstākļi un ka no atcelšanas, kavēšanās vai 
saraksta izmaiņām nevarētu izvairīties pat 
tad, ja veiktu visus iespējamos pasākumus, 
tas var ierobežot izmitināšanas izmaksu 
kopējo summu saskaņā ar 1. punkta 
b) apakšpunktu līdz EUR 150 par katru 
viesnīcā pavadīto nakti katram pasažierim 
un maksimāli līdz 7 naktīm. Ja 
apkalpojošais gaisa pārvadātājs izvēlas 
piemērot šo ierobežojumu, tas tomēr pēc
sešām naktīm nodrošina pasažieriem 
informāciju par pieejamām izmitināšanas 
iespējām papildus nepārtrauktajam 
informēšanas pienākumam, kas norādīts 
14. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpojošais gaisa pārvadātājs var 
pierādīt, ka atcelšanu, kavēšanos vai 
saraksta izmaiņas ir izraisījuši ārkārtēji 
apstākļi un ka no atcelšanas, kavēšanās vai 
saraksta izmaiņām nevarētu izvairīties pat 
tad, ja veiktu visus iespējamos pasākumus, 
tas var ierobežot izmitināšanas izmaksu 
kopējo summu saskaņā ar 1. punkta 
b) apakšpunktu līdz EUR 100 par katru 
viesnīcā pavadīto nakti katram pasažierim 
un līdz trīs naktīm. Ja apkalpojošais gaisa 

Ja apkalpojošais gaisa pārvadātājs var 
pierādīt, ka atcelšanu, kavēšanos vai 
saraksta izmaiņas ir izraisījuši ārkārtēji 
apstākļi un ka no atcelšanas, kavēšanās vai 
saraksta izmaiņām nevarētu izvairīties pat 
tad, ja veiktu visus iespējamos pasākumus, 
tas var ierobežot izmitināšanu, kas 
paredzēta atbilstoši 1. punkta 
b) apakšpunktam, uz trīs naktīm.
Apkalpojošais gaisa pārvadātājs pēc trim 
naktīm nodrošina pasažieriem informāciju 



PE521.501v01-00 52/80 AM\1005678LV.doc

LV

pārvadātājs izvēlas piemērot šo 
ierobežojumu, tas tomēr pēc trim naktīm 
nodrošina pasažieriem informāciju par 
pieejamām izmitināšanas iespējām 
papildus nepārtrauktajam informēšanas 
pienākumam, kas norādīts 14. pantā.

par pieejamām izmitināšanas iespējām 
papildus nepārtrauktajam informēšanas 
pienākumam, kas norādīts 14. pantā.

Or. en

Pamatojums

Nodrošinot izmitināšanas iespēju, būtu jāņem vērā tādi faktori kā cenu atšķirība starp 
dalībvalstīm un telpu pieejamība lidostas tuvumā, nevis jānosaka izmitināšanas izmaksu 
ierobežojums.

Grozījums Nr. 185
Franz Obermayr

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpojošais gaisa pārvadātājs var 
pierādīt, ka atcelšanu, kavēšanos vai 
saraksta izmaiņas ir izraisījuši ārkārtēji 
apstākļi un ka no atcelšanas, kavēšanās vai 
saraksta izmaiņām nevarētu izvairīties pat 
tad, ja veiktu visus iespējamos pasākumus, 
tas var ierobežot izmitināšanas izmaksu 
kopējo summu saskaņā ar 1. punkta 
b) apakšpunktu līdz EUR 100 par katru 
viesnīcā pavadīto nakti katram pasažierim 
un līdz trīs naktīm. Ja apkalpojošais gaisa 
pārvadātājs izvēlas piemērot šo 
ierobežojumu, tas tomēr pēc trim naktīm 
nodrošina pasažieriem informāciju par 
pieejamām izmitināšanas iespējām 
papildus nepārtrauktajam informēšanas 
pienākumam, kas norādīts 14. pantā.

Ja apkalpojošais gaisa pārvadātājs var 
pierādīt, ka atcelšanu, kavēšanos vai 
saraksta izmaiņas ir izraisījuši ārkārtēji 
apstākļi un ka no atcelšanas, kavēšanās vai 
saraksta izmaiņām nevarētu izvairīties pat 
tad, ja veiktu visus iespējamos pasākumus, 
tas var ierobežot izmitināšanas izmaksu 
kopējo summu saskaņā ar 1. punkta 
b) apakšpunktu līdz EUR 100 par katru 
viesnīcā pavadīto nakti katram pasažierim 
un līdz astoņām naktīm. Ja apkalpojošais 
gaisa pārvadātājs izvēlas piemērot šo 
ierobežojumu, tas tomēr pēc astoņām
naktīm nodrošina pasažieriem informāciju 
par pieejamām izmitināšanas iespējām 
papildus nepārtrauktajam informēšanas 
pienākumam, kas norādīts 14. pantā.

Or. de
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Grozījums Nr. 186
Josef Weidenholzer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpojošais gaisa pārvadātājs var 
pierādīt, ka atcelšanu, kavēšanos vai 
saraksta izmaiņas ir izraisījuši ārkārtēji 
apstākļi un ka no atcelšanas, kavēšanās vai 
saraksta izmaiņām nevarētu izvairīties pat 
tad, ja veiktu visus iespējamos pasākumus, 
tas var ierobežot izmitināšanas izmaksu 
kopējo summu saskaņā ar 1. punkta 
b) apakšpunktu līdz EUR 100 par katru 
viesnīcā pavadīto nakti katram pasažierim 
un līdz trīs naktīm. Ja apkalpojošais gaisa 
pārvadātājs izvēlas piemērot šo 
ierobežojumu, tas tomēr pēc trim naktīm 
nodrošina pasažieriem informāciju par 
pieejamām izmitināšanas iespējām 
papildus nepārtrauktajam informēšanas 
pienākumam, kas norādīts 14. pantā.

Ja apkalpojošais gaisa pārvadātājs var 
pierādīt, ka atcelšanu, kavēšanos vai 
saraksta izmaiņas ir izraisījuši ārkārtēji 
apstākļi un ka no atcelšanas, kavēšanās vai 
saraksta izmaiņām nevarētu izvairīties pat 
tad, ja veiktu visus iespējamos pasākumus, 
tas var ierobežot izmitināšanas izmaksu 
kopējo summu saskaņā ar 1. punkta 
b) apakšpunktu līdz EUR 250 par katru 
viesnīcā pavadīto nakti katram pasažierim 
un līdz trīs naktīm. Ja apkalpojošais gaisa 
pārvadātājs izvēlas piemērot šo 
ierobežojumu, tas tomēr pēc trim naktīm 
nodrošina pasažieriem informāciju par 
pieejamām izmitināšanas iespējām 
papildus nepārtrauktajam informēšanas 
pienākumam, kas norādīts 14. pantā.

Or. de

Grozījums Nr. 187
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja apkalpojošais gaisa pārvadātājs var 
pierādīt, ka atcelšanu, kavēšanos vai 
saraksta izmaiņas ir izraisījuši ārkārtēji 
apstākļi un ka no atcelšanas, kavēšanās vai 
saraksta izmaiņām nevarētu izvairīties pat 
tad, ja veiktu visus iespējamos pasākumus, 
tas var ierobežot izmitināšanas izmaksu 

Ja apkalpojošais gaisa pārvadātājs var 
pierādīt, ka atcelšanu, kavēšanos vai 
saraksta izmaiņas ir izraisījuši ārkārtēji 
apstākļi un ka no atcelšanas, kavēšanās vai 
saraksta izmaiņām nevarētu izvairīties pat 
tad, ja veiktu visus iespējamos pasākumus, 
tas var ierobežot izmitināšanas izmaksu 
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kopējo summu saskaņā ar 1. punkta 
b) apakšpunktu līdz EUR 100 par katru 
viesnīcā pavadīto nakti katram pasažierim
un līdz trīs naktīm. Ja apkalpojošais gaisa 
pārvadātājs izvēlas piemērot šo 
ierobežojumu, tas tomēr pēc trim naktīm 
nodrošina pasažieriem informāciju par 
pieejamām izmitināšanas iespējām 
papildus nepārtrauktajam informēšanas 
pienākumam, kas norādīts 14. pantā.

kopējo summu saskaņā ar 1. punkta 
b) apakšpunktu līdz EUR 200 par katru 
viesnīcā pavadīto nakti katram pasažierim.

Or. de

Grozījums Nr. 188
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
9. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākumu piedāvāt izmitināšanu 
saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu 
nepiemēro, ja attiecīgā lidojuma attālums
ir 250 km vai mazāks un to plānots 
apkalpot ar gaisa kuģi, kura maksimālā 
ietilpība ir 80 vai mazāk sēdvietu, izņemot, 
ja lidojums ir savienotais lidojums. Ja 
apkalpojošais gaisa pārvadātājs izvēlas 
piemērot šo atbrīvojumu, tam tomēr 
jāsniedz pasažieriem informācija par 
pieejamām izmitināšanas iespējām.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 189
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
9. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākumu piedāvāt izmitināšanu 
saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu 
nepiemēro, ja attiecīgā lidojuma attālums 
ir 250 km vai mazāks un to plānots 
apkalpot ar gaisa kuģi, kura maksimālā 
ietilpība ir 80 vai mazāk sēdvietu, izņemot, 
ja lidojums ir savienotais lidojums. Ja 
apkalpojošais gaisa pārvadātājs izvēlas 
piemērot šo atbrīvojumu, tam tomēr 
jāsniedz pasažieriem informācija par 
pieejamām izmitināšanas iespējām.

svītrots

Or. el

Pamatojums

Nav skaidra pamatojuma, kāpēc attālumam jābūt izšķirošam faktoram attiecībā uz 
izmitināšanas nodrošinājumu pasažieriem. Līdzīgi nebūtu jānosaka ierobežojumi, 
pamatojoties uz gaisa kuģa ietilpību, ņemot vērā to, ka daudzas salu un attālu reģionu 
lidostas apkalpo mazi gaisa kuģi.

Grozījums Nr. 190
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 9. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
9. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pasažieris izvēlas saņemt atmaksājumu
saskaņā ar 8. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu, kamēr tas atrodas 
izlidošanas lidostā, vai izvēlas mainīt 
brauciena maršrutu uz vēlāku datumu 
saskaņā ar 8. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu, pasažierim vairs nav 
tiesību attiecībā uz aprūpi saskaņā ar 
9. panta 1. punktu saistībā ar attiecīgo 
lidojumu."

Ja pasažieris izvēlas saņemt atlīdzību
saskaņā ar 8. panta 1. punkta 
a) apakšpunktu, kamēr tas atrodas 
izlidošanas lidostā, vai izvēlas mainīt 
brauciena maršrutu uz vēlāku datumu 
saskaņā ar 8. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu, pasažierim vairs nav 
tiesību attiecībā uz aprūpi saskaņā ar 
9. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu
saistībā ar attiecīgo lidojumu."

Or. en
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Grozījums Nr. 191
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
14. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pirms 1. punkta pievieno šādu punktu:
“-1. Gaisa pārvadātāji nodrošina, ka katrā 
lidostā, kurā tie darbojas, ir sastopama 
kontaktpersona vai attiecīgā gaisa 
pārvadātāja izraudzīta trešā persona, 
kuras uzdevums ir sniegt pasažieriem 
nepieciešamo informāciju par viņu 
tiesībām, tostarp par sūdzības 
iesniegšanas procedūrām, sniegt atbalstu 
un nekavējoties rīkoties lidojumu 
pārtraukšanas un nozaudētas vai novēloti 
piegādātas bagāžas gadījumā.”

Or. de

Grozījums Nr. 192
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
14. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izlidošanas atcelšanas vai kavēšanās 
gadījumā apkalpojošais gaisa pārvadātājs 
pasažierus informē par situāciju pēc 
iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā ne 
vēlāk kā 30 minūtes pēc sarakstā norādītā 
izlidošanas laika un par paredzēto 
izlidošanas laiku — tiklīdz šī informācija ir 
pieejama, ja gaisa pārvadātājs ir saņēmis 
pasažiera kontaktinformāciju saskaņā ar 6. 
un 7. punktu, ja biļete iegādāta, izmantojot 

Izlidošanas atcelšanas vai kavēšanās 
gadījumā apkalpojošais gaisa pārvadātājs 
pasažierus informē par situāciju pēc 
iespējas ātrāk un jebkurā gadījumā ne 
vēlāk kā pēc sarakstā norādītā izlidošanas 
laika un par paredzēto izlidošanas laiku —
tiklīdz šī informācija ir pieejama, ja gaisa 
pārvadātājs ir saņēmis pasažiera 
kontaktinformāciju saskaņā ar 6. un 
7. punktu, ja biļete iegādāta, izmantojot 
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starpnieku. starpnieku.

Or. fr

Pamatojums

Ideālā gadījumā pasažieriem jābūt informētiem par situāciju, tiklīdz informācija ir pieejama, 
ja iespējams, pirms plānotā izlidošanas laika. Ņemot vērā to, ka noteikumā paredzēts 
maksimālais atbilstības termiņš gaisa pārvadātājam, šķiet, saprātīgi, ka tas nav vēlāks par
plānoto izlidošanas laiku.

Grozījums Nr. 193
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 13. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pasažieris biļeti nav iegādājies tieši no 
apkalpojošā gaisa pārvadātāja, bet 
izmantojot starpnieku, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā, tad šis 
starpnieks sniedz pasažiera 
kontaktinformāciju gaisa pārvadātājam, ar 
nosacījumu, ka pasažieris ir devis precīzi 
formulētu un rakstisku atļauju. Šo atļauju 
var dot tikai pēc brīvas izvēles. Gaisa
pārvadātājs var izmantot šādu 
kontaktinformāciju tikai nolūkā izpildīt ar 
šo pantu uzlikto pienākumu sniegt 
informāciju un nevis tirgvedības nolūkā un 
dzēš kontaktinformāciju ne vēlāk kā 
72 stundas pēc tam, kad pārvadājuma 
līgums izpildīts. Šo datu apstrādi, piekļuvi 
tiem un to glabāšanu veic saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu
95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi un šādu datu 
brīvu apriti24.

Ja pasažieris biļeti nav iegādājies tieši no 
apkalpojošā gaisa pārvadātāja, bet 
izmantojot starpnieku, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā, tad šis 
starpnieks sniedz pasažiera 
kontaktinformāciju gaisa pārvadātājam, ar 
nosacījumu, ka pasažieris ir devis precīzi 
formulētu un rakstisku atļauju. Šo atļauju 
var dot tikai pēc brīvas izvēles. Gaisa 
pārvadātājs var izmantot šādu 
kontaktinformāciju tikai nolūkā izpildīt ar 
šo regulu uzlikto pienākumu sniegt 
informāciju un nevis tirgvedības nolūkā un 
dzēš kontaktinformāciju ne vēlāk kā 
72 stundas pēc tam, kad pārvadājuma 
līgums izpildīts. Šo datu apstrādi, piekļuvi 
tiem un to glabāšanu veic saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu
95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi un šādu datu 
brīvu apriti24.

__________________ __________________
24 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp. 24 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 194
Emma McClarkin, Adam Bielan

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
16.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pasažieris vēlas iesniegt sūdzību gaisa 
pārvadātājam saistībā ar savām tiesībām 
saskaņā ar šo regulu, viņš to iesniedz trīs 
mēnešu laikā no dienas, kurā lidojums tika 
veikts vai kad tas bija norādīts sarakstā.
Septiņu dienu laikā no sūdzības 
saņemšanas gaisa pārvadātājs pasažierim 
apstiprina sūdzības saņemšanu. Divu 
mēnešu laikā no sūdzības saņemšanas gaisa 
pārvadātājs pasažierim sniedz pilnīgu 
atbildi.

Ja pasažieris vēlas iesniegt sūdzību gaisa 
pārvadātājam saistībā ar savām tiesībām 
saskaņā ar šo regulu, viņš to iesniedz trīs 
mēnešu laikā no dienas, kurā lidojums tika 
veikts vai kad tas bija norādīts sarakstā.
Septiņu darba dienu laikā no sūdzības 
saņemšanas gaisa pārvadātājs pasažierim 
apstiprina sūdzības saņemšanu. Divu 
mēnešu laikā no sūdzības saņemšanas gaisa 
pārvadātājs pasažierim sniedz pilnīgu 
atbildi.

Or. en

Pamatojums

Precizējums, ka noteikums attiecas uz darba dienām, nevis uz kalendārajām dienām.

Grozījums Nr. 195
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
16.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pasažieris vēlas iesniegt sūdzību gaisa 
pārvadātājam saistībā ar savām tiesībām
saskaņā ar šo regulu, viņš to iesniedz trīs 
mēnešu laikā no dienas, kurā lidojums tika 
veikts vai kad tas bija norādīts sarakstā.
Septiņu dienu laikā no sūdzības 
saņemšanas gaisa pārvadātājs pasažierim

Ja pasažieris vēlas iesniegt gaisa 
pārvadātājam prasību vai sūdzību saistībā 
ar šajā regulā noteiktajām tiesībām, viņš 
to iesniedz rakstveidā vai, izmantojot 
elektroniskos sakaru līdzekļus, trīs mēnešu 
laikā no dienas, kurā saskaņā ar 
rezervāciju bija jānotiek izlidošanai.
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apstiprina sūdzības saņemšanu. Divu 
mēnešu laikā no sūdzības saņemšanas gaisa
pārvadātājs pasažierim sniedz pilnīgu 
atbildi.

Septiņu dienu laikā no prasības vai
sūdzības saņemšanas gaisa pārvadātājam 
jāapstiprina pasažierim tās saņemšana.
Divu mēnešu laikā no sūdzības saņemšanas 
gaisa pārvadātājam ir pienākums sniegt
pasažierim pilnīgu atbildi.

Or. de

Grozījums Nr. 196
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
16.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pasažieris vēlas iesniegt sūdzību gaisa 
pārvadātājam saistībā ar savām tiesībām 
saskaņā ar šo regulu, viņš to iesniedz trīs
mēnešu laikā no dienas, kurā lidojums tika 
veikts vai kad tas bija norādīts sarakstā.
Septiņu dienu laikā no sūdzības 
saņemšanas gaisa pārvadātājs pasažierim 
apstiprina sūdzības saņemšanu. Divu 
mēnešu laikā no sūdzības saņemšanas gaisa 
pārvadātājs pasažierim sniedz pilnīgu 
atbildi.

Ja pasažieris vēlas iesniegt sūdzību gaisa 
pārvadātājam saistībā ar savām tiesībām 
saskaņā ar šo regulu, viņš to iesniedz sešu
mēnešu laikā no dienas, kurā lidojums tika 
veikts vai kad tas bija norādīts sarakstā.
Gaisa pārvadātāji, iestājoties kādam no 
1. panta 1. punktā minētajiem 
gadījumiem, uzreiz informē pasažierus 
par adresi, uz kuru sūtīt sūdzību, kā arī 
par sešu mēnešu pārsūdzības termiņu un
par to, ka sūdzība jāiesniedz rakstveidā.
Septiņu dienu laikā no sūdzības 
saņemšanas gaisa pārvadātājs pasažierim 
apstiprina sūdzības saņemšanu. Divu 
mēnešu laikā no sūdzības saņemšanas gaisa 
pārvadātājs pasažierim sniedz pilnīgu 
atbildi.

Or. de

Grozījums Nr. 197
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts
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Regula (EK) Nr. 261/2004
16.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pasažieris vēlas iesniegt sūdzību gaisa 
pārvadātājam saistībā ar savām tiesībām 
saskaņā ar šo regulu, viņš to iesniedz trīs
mēnešu laikā no dienas, kurā lidojums tika 
veikts vai kad tas bija norādīts sarakstā.
Septiņu dienu laikā no sūdzības 
saņemšanas gaisa pārvadātājs pasažierim 
apstiprina sūdzības saņemšanu. Divu 
mēnešu laikā no sūdzības saņemšanas gaisa 
pārvadātājs pasažierim sniedz pilnīgu 
atbildi.

Ja pasažieris vēlas iesniegt sūdzību gaisa 
pārvadātājam saistībā ar savām tiesībām 
saskaņā ar šo regulu, viņš to iesniedz sešu
mēnešu laikā no dienas, kurā lidojums tika 
veikts vai kad tas bija norādīts sarakstā.
Septiņu dienu laikā no sūdzības 
saņemšanas gaisa pārvadātājs pasažierim 
apstiprina sūdzības saņemšanu. Divu 
mēnešu laikā no sūdzības saņemšanas gaisa 
pārvadātājs pasažierim sniedz pilnīgu 
atbildi.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
16.a pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Septiņu dienu laikā no sūdzības 
saņemšanas atbildīgā iestāde apstiprina 
sūdzības saņemšanu un nosūta kopiju 
attiecīgajai valsts izpildiestādei. Galīgās 
atbildes sniegšanas laiks nevar būt ilgāks 
par trīs mēnešiem no sūdzības saņemšanas 
dienas. Galīgās atbildes kopija jāiesniedz 
arī valsts izpildiestādei.

Atbildīgās iestādes pienākums ir 
apstiprināt sūdzības saņemšanu septiņu 
dienu laikā no sūdzības saņemšanas un
nosūtīt kopiju attiecīgajai valsts 
izpildiestādei. Galīgās atbildes sniegšanas 
laiks nevar būt ilgāks par 90 dienām no 
sūdzības saņemšanas dienas. Galīgās 
atbildes kopija jāiesniedz arī valsts 
izpildiestādei.

Or. de

Pamatojums

Šāda redakcija pilnībā atbilstu Direktīvai 2013/11/ES par strīdu alternatīvu izšķiršanu. Tajā 
gan ir paredzēts 90 dienu termiņa pagarinājums, taču tikai ļoti sarežģītos izņēmuma 
gadījumos. Proti, tie ir tehniski ārkārtēji grūti gadījumi, kad jāveic sarežģīti aprēķini, 
piemēram, dzīvības apdrošināšanas strīdu gadījumā, vai, piemēram, jāsaņem ekspertu 
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atzinumi. Valsts atbildīgās iestādes gadījumā tā nebūtu.

Grozījums Nr. 199
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 15. punkts
Regula (EK) Nr. 261/2004
16.a pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Gaisa pārvadātāji sniedz ziņojumu par 
katru gadu vēlākais līdz nākamā 
kalendārā gada aprīļa beigām. Ziņojumā 
sniedz pilnīgu un atbilstošu informāciju 
arī par:
i) to prasību un sūdzību skaitu, ko viņi 
saņēmuši atbilstoši Regulai (EK) 
Nr. 261/2004;
ii) to prasību un sūdzību skaitu un 
procentuālo daudzumu, ko gaisa 
pārvadātājs atzinis;
iii) nepieciešamo laiku to nokārtošanai;
iv) to prasību un sūdzību skaitu un 
procentuālo daudzumu, kas nokārtoti 
vienprātīgi;
v) kopējo prasītājiem izmaksāto 
kompensācijas summu.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Emma McClarkin

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pants – 3. punkts

Pašreizējais teksts Grozījums

3. Šīs regulas piemērošanu Gibraltāra svītrots
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lidostai atliek līdz brīdim, kad stājas spēkā 
kārtība, kas noteikta Spānijas Karalistes 
un Apvienotās Karalistes ārlietu ministru 
1987. gada 2. decembra kopīgajā 
deklarācijā. Spānijas un Apvienotās 
Karalistes valdības informēs Padomi par 
šādu pasākumu darbības uzsākšanas 
datumu.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav svītrots 2004. gada regulas noteikums, ka regula netiek 
piemērota Gibraltāra lidostai. Apvienotā Karaliste, Spānija un Gibraltāra valdība 
2006. gadā panāca konstruktīvu vienošanos, kas nodrošināja to, ka Gibraltāra lidosta tiek 
iekļauta aviācijas vienotajā tirgū. Gibraltārs ir ES lidosta, un saskaņā ar līgumiem visi ES 
aviācijas pasākumi jāattiecina arī uz Gibraltāru.

Grozījums Nr. 201
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2027/97
6.d pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pasažieriem ir atļauts papildus 
noteiktajam rokas bagāžas apjomam bez 
maksas ienest salonā svarīgas personīgās 
mantas vai piederumus, tostarp lidostā 
veiktos pirkumus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atbilst Eiropas Parlamenta nostājai, kas pausta Eiropas Parlamenta 
2013. gada janvāra plenārsēdes debatēs par „vienas bagāžas vienības noteikumu” (O-
000220/2012) un trijos citos Parlamenta 2012. gadā pieņemtajos ziņojumos: „Ziņojums par 
gaisa transporta pasažieru tiesību ievērošanu un piemērošanu” (Keith Taylor, 
P7_TA(2012)0099), „Ziņojums par reģionālo lidostu un gaisa satiksmes pakalpojumu nākotni 
Eiropas Savienībā” (Philip Bradbourn, P7_TA(2012)0152) un „Ziņojums par pasažieru 
tiesībām visos transporta veidos (George Bach, P7_TA(2012)0371).
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Grozījums Nr. 202
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2027/97
6.d pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai gan gaisa pārvadātājiem ir pilna 
komerciālā brīvība veidot nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem tie ļauj pārvadāt 
bagāžu, tie rezervēšanas laikā un pie 
reģistrācijas galdiem (tostarp 
pašapkalpošanās reģistrācijas iekārtām) 
skaidri norāda maksimālo bagāžas apjomu, 
kādu ir atļauts ienest salonā un nodot 
reģistrētā bagāžā katrā lidojumā, kas 
iekļauts pasažiera rezervācijā, tostarp visus 
vienību skaita ierobežojumus, kas tiek 
piemēroti noteiktajam maksimālajam 
bagāžas apjomam. Ja gaisa pārvadātājs 
nosaka papildu maksu par bagāžas 
pārvadāšanu, sīku informāciju par šādu 
maksu skaidri norāda rezervācijas laikā un
pēc pieprasījuma — lidostā.

Gaisa pārvadātāji rezervēšanas laikā un pie 
reģistrācijas galdiem (tostarp 
pašapkalpošanās reģistrācijas iekārtām) 
skaidri norāda maksimālo bagāžas apjomu, 
kādu ir atļauts ienest salonā un nodot 
reģistrētā bagāžā katrā lidojumā, kas 
iekļauts pasažiera rezervācijā, tostarp visus 
vienību skaita ierobežojumus, kas tiek 
piemēroti noteiktajam maksimālajam 
bagāžas apjomam. Ja gaisa pārvadātājs 
nosaka papildu maksu par bagāžas 
pārvadāšanu, sīku informāciju par šādu 
maksu skaidri norāda rezervācijas laikā un 
lidostā.

Or. en

Pamatojums

Šajā tiesību aktā ir paredzēti daži nelieli nosacījumi rokas bagāžas pārvadāšanai, tāpēc ir 
nepareizi uzskatīt, ka gaisa pārvadātājiem ir pilnīga komerciālā brīvība paredzēt
nosacījumus, saskaņā ar kuriem tie ļauj pārvadāt bagāžu.

Grozījums Nr. 203
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2027/97
6.d pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai gan gaisa pārvadātājiem ir pilna 
komerciālā brīvība veidot nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem tie ļauj pārvadāt bagāžu, 
tie rezervēšanas laikā un pie reģistrācijas 
galdiem (tostarp pašapkalpošanās 
reģistrācijas iekārtām) skaidri norāda 
maksimālo bagāžas apjomu, kādu ir atļauts 
ienest salonā un nodot reģistrētā bagāžā 
katrā lidojumā, kas iekļauts pasažiera 
rezervācijā, tostarp visus vienību skaita 
ierobežojumus, kas tiek piemēroti 
noteiktajam maksimālajam bagāžas 
apjomam. Ja gaisa pārvadātājs nosaka 
papildu maksu par bagāžas pārvadāšanu, 
sīku informāciju par šādu maksu skaidri 
norāda rezervācijas laikā un pēc 
pieprasījuma — lidostā.

Lai gan gaisa pārvadātājiem ir pilna 
komerciālā brīvība veidot nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem tie ļauj pārvadāt bagāžu, 
tie ikviena rezervēšanas procesa sākumā
un pie reģistrācijas galdiem (tostarp 
pašapkalpošanās reģistrācijas iekārtām) 
skaidri norāda maksimālo bagāžas apjomu, 
kādu ir atļauts ienest salonā un nodot 
reģistrētā bagāžā katrā lidojumā, kas 
iekļauts pasažiera rezervācijā, tostarp visus 
vienību skaita ierobežojumus, kas tiek 
piemēroti noteiktajam maksimālajam 
bagāžas apjomam. Ja gaisa pārvadātājs 
nosaka papildu maksu par bagāžas 
pārvadāšanu, sīku informāciju par šādu 
maksu skaidri norāda ikviena rezervēšanas 
procesa sākumā un pēc pieprasījuma —
lidostā.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2027/97
6.d pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai gan gaisa pārvadātājiem ir pilna 
komerciālā brīvība veidot nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem tie ļauj pārvadāt 
bagāžu, tie rezervēšanas laikā un pie 
reģistrācijas galdiem (tostarp 
pašapkalpošanās reģistrācijas iekārtām) 
skaidri norāda maksimālo bagāžas apjomu, 
kādu ir atļauts ienest salonā un nodot 
reģistrētā bagāžā katrā lidojumā, kas 
iekļauts pasažiera rezervācijā, tostarp visus 
vienību skaita ierobežojumus, kas tiek 
piemēroti noteiktajam maksimālajam 
bagāžas apjomam. Ja gaisa pārvadātājs 

Gaisa pārvadātāji rezervēšanas laikā un pie 
reģistrācijas galdiem (tostarp 
pašapkalpošanās reģistrācijas iekārtām) 
skaidri norāda maksimālo bagāžas apjomu, 
kādu ir atļauts ienest salonā un nodot 
reģistrētā bagāžā katrā lidojumā, kas 
iekļauts pasažiera rezervācijā, tostarp visus 
vienību skaita ierobežojumus, kas tiek 
piemēroti noteiktajam maksimālajam 
bagāžas apjomam. Ja gaisa pārvadātājs 
nosaka papildu maksu par bagāžas 
pārvadāšanu, sīku informāciju par šādu 
maksu skaidri norāda rezervācijas laikā un 
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nosaka papildu maksu par bagāžas 
pārvadāšanu, sīku informāciju par šādu 
maksu skaidri norāda rezervācijas laikā un
pēc pieprasījuma — lidostā.

lidostā.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2027/97
6.d pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai gan gaisa pārvadātājiem ir pilna 
komerciālā brīvība veidot nosacījumus, 
saskaņā ar kuriem tie ļauj pārvadāt 
bagāžu, tie ikviena rezervēšanas procesa 
sākumā un pie reģistrācijas galdiem
(tostarp pašapkalpošanās reģistrācijas 
iekārtām) skaidri norāda maksimālo 
bagāžas apjomu, kādu ir atļauts ienest 
salonā un nodot reģistrētā bagāžā katrā 
lidojumā, kas iekļauts pasažiera 
rezervācijā, tostarp visus vienību skaita 
ierobežojumus, kas tiek piemēroti 
noteiktajam maksimālajam bagāžas 
apjomam. Ja gaisa pārvadātājs nosaka 
papildu maksu par bagāžas pārvadāšanu, 
sīku informāciju par šādu maksu skaidri 
norāda rezervācijas laikā un pēc 
pieprasījuma — lidostā.

Gaisa pārvadātāji rezervēšanas laikā un 
pie reģistrācijas galdiem (tostarp 
pašapkalpošanās reģistrācijas iekārtām) 
skaidri norāda maksimālo bagāžas apjomu, 
kādu ir atļauts ienest salonā un nodot 
reģistrētā bagāžā katrā lidojumā, kas 
iekļauts pasažiera rezervācijā, tostarp visus 
vienību skaita ierobežojumus, kas tiek 
piemēroti noteiktajam maksimālajam 
bagāžas apjomam. Ja gaisa pārvadātājs 
nosaka papildu maksu par bagāžas 
pārvadāšanu, sīku informāciju par šādu 
maksu skaidri norāda rezervācijas laikā un 
lidostā.

Or. el

Pamatojums

Nepieciešama skaidra informācija par bagāžas maksu, lai nodrošinātu braukšanas maksas
pārredzamību pasažieriem.

Grozījums Nr. 206
Hans-Peter Mayer
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2027/97
6.d pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pasažieriem ir atļauts papildus 
maksimālajam noteiktajam rokas bagāžas 
apjomam bez maksas ienest salonā 
svarīgas personīgās mantas vai 
piederumus, tostarp lidostā veiktos 
pirkumus līdz 5 kg.

Or. de

Grozījums Nr. 207
Konstantinos Poupakis

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2027/97
6.d pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pasažieriem ir atļauts ņemt salonā bez
maksas svarīgas personīgās mantas, 
tostarp lidostā veiktos pirkumus, kas 
pārsniedz maksimālo rokas bagāžas 
apjomu.

Or. el

Pamatojums

Šis noteikums pasargā pasažierus no pārmērīgiem rokas bagāžas ierobežojumiem, kā arī ļauj 
viņiem ņemt līdzi salonā saprātīgu apjomu rokas bagāžas, tostarp lidostā veiktos pirkumus.

Grozījums Nr. 208
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2027/97
6.d pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pasažieriem jābūt atļaujai papildus 
noteiktajam rokas bagāžas apjomam bez 
maksas ienest salonā svarīgas personīgās 
mantas vai piederumus, tostarp lidostā 
veiktos pirkumus.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Preslav Borissov

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2027/97
6.d pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

regulas 6.d pantā iekļauj šādu 1.a punktu:
“1.a Papildus maksimālajam noteiktajam 
rokas bagāžas apjomam pasažieriem ir 
atļauts bez maksas ienest salonā lidostā 
veiktos pirkumus.”

Or. en

Grozījums Nr. 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2027/97
6.d pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ārkārtējos apstākļos, piemēram, 
drošības apsvērumu dēļ vai gaisa kuģa 
tipa maiņas gadījumā pēc rezervācijas 
veikšanas, nav iespējams salonā pārvadāt 
rokas bagāžas atļautajā apjomā ietvertos 
priekšmetus, gaisa pārvadātājs var tos

Gaisa pārvadātājs iepriekšminētos 
priekšmetus var pārvadāt gaisa kuģa
kravas nodalījumā izņēmuma gadījumos, 
kas saistīti ar drošības apsvērumiem, un 
ja gaisa kuģa īpatnības liedz pārvadāšanu 
salonā. Šādos gadījumos nepiemēro
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pārvadāt gaisa kuģa kravas telpā, bet bez
papildu izmaksām pasažierim.

papildu maksu.

Or. en

Grozījums Nr. 211
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2027/97
6.d pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pasažieriem ir tiesības ņemt līdzi 
salonā bez maksas papildus atļautajai
rokas bagāžai pirkumus no lidostas
izlidošanas zonas.

Or. fr

Pamatojums

Jāpaskaidro jautājumi, jo īpaši, ņemot vērā pārredzamības trūkumu un izrietošās
neskaidrības starp pasažieriem, kas saistītas ar to, ka vairāki gaisa pārvadātāji ļauj
pasažieriem ņemt līdzi salonā tikai vienu rokas bagāžas vienību un iekasē maksu par papildu
mantām, tostarp lidostā veiktajiem pirkumiem.

Grozījums Nr. 212
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2027/97
6.e pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja mūzikas instruments ir pārāk liels, lai to 
varētu droši novietot piemērotā bagāžas 
nodalījumā salonā vai zem attiecīgā 
pasažiera sēdekļa, aviosabiedrība var 
pieprasīt maksu par otro biļeti, ja šādu 
mūzikas instrumentu pārvadā kā rokas 

Ja mūzikas instruments ir pārāk liels, lai to 
varētu droši novietot piemērotā bagāžas 
nodalījumā salonā vai zem attiecīgā 
pasažiera sēdekļa, aviosabiedrība var 
pieprasīt maksu par otro biļeti, ja šādu 
mūzikas instrumentu pārvadā kā rokas 
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bagāžu otrā sēdeklī. Ja tiek nopirkta otra 
sēdvieta, gaisa pārvadātājam jādara viss 
iespējamais, lai pasažierim un attiecīgajam 
mūzikas instrumentam iedalītu vietas kopā.
Ja iespējams un ja to pieprasa, mūzikas 
instrumentus pārvadā gaisa kuģa apsildāmā 
bagāžas nodalījumā, ievērojot attiecīgos 
drošības noteikumus, vietas ierobežojumus 
un attiecīgā gaisa kuģa tehnisko 
specifikāciju. Gaisa pārvadātājs skaidri 
norāda noteikumus un nosacījumus, uz 
kuriem pamatojoties mūzikas instrumenti 
tiks transportēti, un piemērojamās maksas."

bagāžu otrā sēdeklī. Ja tiek nopirkta otra 
sēdvieta, gaisa pārvadātājam jādara viss 
iespējamais, lai pasažierim un attiecīgajam 
mūzikas instrumentam iedalītu vietas kopā.
Ja iespējams un ja to pieprasa, mūzikas 
instrumentus pārvadā gaisa kuģa apsildāmā 
bagāžas nodalījumā, ievērojot attiecīgos 
drošības noteikumus, vietas ierobežojumus 
un attiecīgā gaisa kuģa tehnisko 
specifikāciju. Gaisa pārvadātājs atzīmē 
šādus instrumentus ar īpašiem
marķējumiem, lai nodrošinātu, ka pret 
tiem izturas ar pienācīgu rūpību. Gaisa 
pārvadātājs skaidri norāda noteikumus un 
nosacījumus, uz kuriem pamatojoties 
mūzikas instrumenti tiks transportēti, un 
piemērojamās maksas."

Or. en

Grozījums Nr. 213
Kerstin Westphal

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums: nepilnīgs tādu apstākļu 
uzskaitījums, ko var uzskatīt par 
ārkārtējiem apstākļiem šīs regulas nolūkos

Pielikums: pilnīgs tādu apstākļu 
uzskaitījums, ko var uzskatīt par 
ārkārtējiem apstākļiem šīs regulas nolūkos

Or. de

Grozījums Nr. 214
Sylvana Rapti

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – virsraksts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums: nepilnīgs tādu apstākļu 
uzskaitījums, ko var uzskatīt par 
ārkārtējiem apstākļiem šīs regulas nolūkos

Pielikums: pilnīgs tādu apstākļu 
uzskaitījums, ko var uzskatīt par 
ārkārtējiem apstākļiem šīs regulas nolūkos

Or. en

Grozījums Nr. 215
Marc Tarabella

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādus apstākļus uzskata par ārkārtējiem: Šādus apstākļus neapstrīdami uzskata par 
ārkārtējiem:

Or. fr

Grozījums Nr. 216
Cornelis de Jong

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādus apstākļus uzskata par ārkārtējiem: Šādus apstākļus vienmēr un saistoši
uzskata par ārkārtējiem:

Or. en

Grozījums Nr. 217
Kerstin Westphal
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Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 1. punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

tehniskas problēmas, kas nav saistītas ar 
gaisa kuģa normālu darbību, piemēram, 
defektu atklāšana attiecīgā lidojuma 
laikā, un kas neļauj normāli turpināt 
ekspluatāciju, vai slēpts ražošanas 
defekts, ko atklāj ražotājs vai kompetentā 
iestāde un kas skar lidojuma drošību;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šis ārkārtējais apstāklis padara „lidojuma norises” neiespējamību par nosacījumu —
neskaidrs juridisks jēdziens, ko nepieciešams paskaidrot un kas ir ļoti neprecīzs.
Attaisnojošām iespējām jābūt ierobežotām.

Grozījums Nr. 218
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 1. punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

tehniskas problēmas, kas nav saistītas ar
gaisa kuģa normālu darbību, piemēram, 
defektu atklāšana attiecīgā lidojuma 
laikā, un kas neļauj normāli turpināt 
ekspluatāciju, vai slēpts ražošanas defekts,
ko atklāj ražotājs vai kompetentā iestāde
un kas skar lidojuma drošību;

tehniskas problēmas, kas skar gaisa kuģi 
un ko izraisa slēpts ražošanas defekts,
kuru atklājis ražotājs vai kompetentā
drošības iestāde; visas pārējās tehniskās 
problēmas šīs regulas nolūkos neuzskata 
par ārkārtējiem apstākļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 219
Adam Bielan
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Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 1. punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

tehniskas problēmas, kas nav saistītas ar 
gaisa kuģa normālu darbību, piemēram, 
defektu atklāšana attiecīgā lidojuma laikā,
un kas neļauj normāli turpināt
ekspluatāciju, vai slēpts ražošanas defekts, 
ko atklāj ražotājs vai kompetentā iestāde 
un kas skar lidojuma drošību;

tehniskas problēmas, piemēram, defektu 
atklāšana, neraugoties uz pareizi veiktām 
tehniskajām pārbaudēm, kas neļauj 
ekspluatāciju veikt droši, vai slēpts 
ražošanas defekts, ko atklāj ražotājs vai 
kompetentā iestāde un kas skar lidojuma 
drošību;

Or. pl

Grozījums Nr. 220
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 1. punkts – iia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

karš, politiskie nemieri un masu nemieri, 
kas padara neiespējamu drošu lidojuma 
norisi;

Or. de

Grozījums Nr. 221
Robert Rochefort

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 1. punkts – iii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

risks drošībai, sabotāža vai terorisms, kas karš, politiskās nestabilitātes konflikti,
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padara neiespējamu drošu lidojuma norisi; risks drošībai, sabotāža vai terorisms, kas 
padara neiespējamu drošu lidojuma norisi;

Or. fr

Grozījums Nr. 222
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 1. punkts – vi apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

meteoroloģiskie apstākļi, kas nav saderīgi 
ar lidojumu drošību; un

neparedzēti meteoroloģiskie apstākļi, kas 
nav saderīgi ar lidojumu drošību; un

Or. en

Pamatojums

Laikapstākļi, kas ir paredzēti un prognozēti, nebūtu jāuzskata par „ārkārtējiem apstākļiem”.

Grozījums Nr. 223
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 1. punkts – via apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

sadursme ar putniem;

Or. de

Grozījums Nr. 224
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 1. punkts – vii apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

darba strīdi apkalpojošā gaisa pārvadātāja 
vai būtisku pakalpojumu sniedzēju, 
piemēram, lidostu un aeronavigācijas 
pakalpojumu sniedzēju, uzņēmumos.

darba strīdi būtisku pakalpojumu sniedzēju, 
piemēram, lidostu un aeronavigācijas 
pakalpojumu sniedzēju, uzņēmumos.

Or. pl

Grozījums Nr. 225
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 1. punkts – viia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

oficiāla radara darbības atteice gaisa 
telpā, kā arī lidostas vadības dienesta 
veikta lidostas slēgšana;

Or. de

Grozījums Nr. 226
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

tehniskas problēmas, kas saistītas ar gaisa 
kuģa normālu darbību, piemēram, 
problēmas, kas atklātas kārtējās apkopes 
vai gaisa kuģa pirmslidojuma pārbaudes 
laikā vai kas radušās tādēļ, ka nav pareizi 
veiktas šādas tehniskās apkopes vai 
pirmslidojuma pārbaudes; un

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 227
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

tehniskas problēmas, kas saistītas ar gaisa 
kuģa normālu darbību, piemēram, 
problēmas, kas atklātas kārtējās apkopes 
vai gaisa kuģa pirmslidojuma pārbaudes 
laikā vai kas radušās tādēļ, ka nav pareizi 
veiktas šādas tehniskās apkopes vai 
pirmslidojuma pārbaudes;

tehniskas problēmas, kas atbilstoši 
1. punkta ii) apakšpunktam nav 
uzskatāmas par ārkārtējām;

Or. de

Pamatojums

Tehniskas problēmas vienmēr attiecas uz gaisa pārvadātājiem, bet nekad uz pasažieriem. Ja
vien tas neattiecas uz tehniskām problēmām ārpus parastas gaisa kuģa darbības, kas ir slēpts
ražošanas defekts, izņēmuma iespējai nevajadzētu būt.

Grozījums Nr. 228
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 2. punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

lidojumu apkalpes vai salona apkalpes 
nepieejamība (izņemot, ja to izraisījuši 
darba strīdi)."

lidojumu apkalpes vai salona apkalpes 
nepieejamība."

Or. de

Pamatojums

Aviosabiedrības atbildības jomā ir laikus organizēt aizvietošanu, piemēram, slimības 



PE521.501v01-00 76/80 AM\1005678LV.doc

LV

gadījumā, vai izmantot rezerves apkalpi.

Grozījums Nr. 229
Adam Bielan

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 2. punkts – ii apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

lidojumu apkalpes vai salona apkalpes 
nepieejamība (izņemot, ja to izraisījuši 
darba strīdi)."

lidojumu apkalpes vai salona apkalpes 
nepieejamība."

Or. pl

Grozījums Nr. 230
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 2. punkts – iia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

slikti laikapstākļi, ja lidostas vadības 
dienests oficiāli neslēdz gaisa telpu vai 
lidostu;

Or. de

Pamatojums

Bieži vien gaisa pārvadātāji, aizbildinoties ar laikapstākļiem, paši pieņem lēmumu, ka 
nelidos. Tas ne vienmēr ir faktiski saistīts ar sliktiem laikapstākļiem, kas ietekmē lidojuma 
iespējas.

Grozījums Nr. 231
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
1. pielikums
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Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 2. punkts – iib apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

pēkšņa ziemas iestāšanās, jo gaisa kuģiem 
jābūt lidošanas gatavībā;

Or. de

Grozījums Nr. 232
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 2. punkts – iic apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jebkāda aizkavēšanās, pamatojoties uz
incidentiem iepriekšējā lidojuma laikā;

Or. de

Pamatojums

Šādos gadījumos aviosabiedrībām ir pietiekami daudz laika, lai līdz nākamajam lidojumam 
organizētu rezerves lidojumu un apkalpi. Šajā gadījumā nav konstatējama cieša laika vai
vietas saistība ar nākamo lidojumu. Tas attiecas arī uz iepriekšējā lidojuma apzinātu
sabotāžu, medicīniskiem incidentiem, iepriekšēju gaisa telpas slēgšanu u. c.

Grozījums Nr. 233
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 2. punkts – iid apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bezsaimnieka bagāžas aizvākšana no 
kravas nodalījuma;
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Or. de

Pamatojums

Šajā gadījumā jau ir iepriekšēja drošības kļūda, kas nedrīkst ietekmēt pasažierus. Tomēr 
aviosabiedrība var brīvi izmantot regresa tiesības pret atbildīgajiem dienestiem.

Grozījums Nr. 234
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 2. punkts – iie apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

apledojis dzinējs, atledošanas ierīču 
trūkums;

Or. de

Pamatojums

Jārūpējas par atledošanu. Lidostas pienākums ir nodrošināt ziemā atledošanas ierīču 
pietiekamu daudzumu, arī tad, ja sliktie laikapstākļi ir noturīgi. Šajā gadījumā aviosabiedrība 
var pieprasīt atlīdzību.

Grozījums Nr. 235
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 2. punkts – iif apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

trešās puses izdarīti bojājumi gaisa kuģim
uz zemes neilgi pirms paredzētā 
izlidošanas laika;

Or. de



AM\1005678LV.doc 79/80 PE521.501v01-00

LV

Pamatojums

Šajā gadījumā aviosabiedrība var pieprasīt atlīdzību no trešās personas. Taču nedrīkst būt tā, 
ka pasažieriem, kam šajā gadījumā nav nekādas ietekmes, nevar būt nekādu tiesību.

Grozījums Nr. 236
Hans-Peter Mayer

Regulas priekšlikums
1. pielikums
Regula (EK) Nr. 261/2004
1. pielikums – 2. punkts – iig apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

darba strīdi apkalpojošā gaisa 
pārvadātāja uzņēmumā;

Or. de

Pamatojums

Darba strīdi apkalpojošā gaisa pārvadātāja uzņēmumā ir kontrolējami un novēršami. Tāpēc 
tos nevar uzskatīt par ārkārtējiem šīs regulas izpratnē. Ir citādi, ja darba strīdi norisinās citos 
uzņēmumos.

Grozījums Nr. 237
Catherine Stihler

Regulas priekšlikums
2. pielikums
Regula (EK) Nr. 2027/97
2. pielikums – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja bagāža ir bojāta, aizkavējas, ir pazaudēta 
vai iznīcināta, pasažierim jebkurā gadījumā 
iespējami drīz ir jāiesniedz gaisa 
pārvadātājam rakstiska sūdzība. Sūdzības 
iesniegšanas termiņš ir 7 dienas, ja bagāža 
ir bojāta, un 21 diena, ja tā tika aizkavēta,
abos gadījumos skaitot no dienas, kad 
bagāža tika nodota pasažiera rīcībā. Lai bez 
grūtībām iekļautos šajos termiņos, gaisa 
pārvadātājs piedāvā pasažieriem iespēju 

Ja bagāža ir bojāta, aizkavējas, ir pazaudēta 
vai iznīcināta, pasažierim jebkurā gadījumā 
iespējami drīz ir jāiesniedz gaisa 
pārvadātājam rakstiska sūdzība. Sūdzības 
iesniegšanas termiņš ir 28 dienas, ja bagāža 
ir bojāta un aizkavēta, skaitot no dienas, 
kad bagāža tika nodota pasažiera rīcībā. 
Lai bez grūtībām iekļautos šajos termiņos, 
gaisa pārvadātājs piedāvā pasažieriem 
iespēju aizpildīt sūdzības veidlapu lidostā. 
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aizpildīt sūdzības veidlapu lidostā. Šāda 
sūdzību veidlapa, kura var būt arī īpašuma 
pretenzijas ziņojuma (PIR) formā, gaisa 
pārvadātājam lidostā jāpieņem kā sūdzība.

Šāda sūdzību veidlapa, kura var būt arī 
īpašuma pretenzijas ziņojuma (PIR) formā, 
gaisa pārvadātājam lidostā jāpieņem kā 
sūdzība.
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