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Amendement 92
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om de rechtszekerheid voor 
luchtvaartmaatschappijen en passagiers te 
vergroten, is een preciezere definitie van 
het begrip "buitengewone 
omstandigheden" nodig, waarbij rekening 
moet worden gehouden met het arrest van 
het Europees Hof van Justitie in zaak C-
549/07 (Wallentin-Hermann). Deze 
definitie moet verder worden verduidelijkt 
aan de hand van een niet-uitputtende lijst 
van omstandigheden die al dan niet als 
buitengewoon dienen te worden 
beschouwd.

(3) Om de rechtszekerheid voor 
luchtvaartmaatschappijen en passagiers te 
vergroten, is een preciezere definitie van 
het begrip "buitengewone 
omstandigheden" nodig, waarbij rekening 
moet worden gehouden met het arrest van 
het Europees Hof van Justitie in zaak C-
549/07 (Wallentin-Hermann). Deze 
definitie moet verder worden verduidelijkt 
aan de hand van een uitputtende lijst van 
omstandigheden die als buitengewoon 
dienen te worden beschouwd en een niet-
uitputtende lijst van omstandigheden die 
als niet-buitengewoon dienen te worden 
beschouwd.

Or. en

Amendement 93
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De luchtvaartmaatschappijen 
worden ertoe verplicht bij annuleringen of 
vertragingen van vluchten door 
buitengewone omstandigheden binnen 
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twee weken aan te geven van welke 
buitengewone omstandigheden er sprake 
was en welke maatregelen er zijn 
getroffen om annuleringen of 
vertragingen te voorkomen.

Or. de

Amendement 94
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Ter bevordering van de 
bescherming van de passagiers bij de 
annulering van vluchten ten gevolge van 
de insolventie van een 
luchtvaartmaatschappij of de schorsing 
van verplichtingen van een 
luchtvaartmaatschappij ten gevolge van 
de intrekking van haar 
exploitatievergunning dienen 
luchtvaartmaatschappijen verplicht te zijn 
een bewijs te leveren dat de terugbetaling 
of terugreis van de passagiers is 
gewaarborgd.

Or. de

Amendement 95
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om het niveau van de bescherming te 
verbeteren, mogen passagiers niet worden 
geweigerd op de terugvlucht van een 
retourticket omdat ze de heenreis niet met 

(7) Om het niveau van de bescherming te 
verbeteren, mogen passagiers niet worden 
geweigerd op een deeltraject van een 
retourticket omdat ze de heenreis niet met 
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dat ticket hebben afgelegd. dat ticket hebben afgelegd of niet op alle 
afzonderlijke delen van het ticket een 
beroep hebben gedaan.

Or. de

Amendement 96
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om het niveau van de bescherming te 
verbeteren, mogen passagiers niet worden 
geweigerd op de terugvlucht van een 
retourticket omdat ze de heenreis niet met 
dat ticket hebben afgelegd.

(7) Om het niveau van de bescherming te 
verbeteren zouden passagiers op de 
terugvlucht van een retourticket niet 
moeten worden geweigerd omdat ze de 
heenreis niet met dat ticket hebben 
afgelegd.

Or. el

Motivering

Het doel van deze verordening is juist een dergelijke praktijk uitdrukkelijk te verbieden.

Amendement 97
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Om ongerechtvaardigde 
weigeringen wegens het ontbreken van 
identificatiedocumenten van 
minderjarigen die onder begeleiding van 
hun ouders reizen te voorkomen, moeten 
luchtvaartmaatschappijen de geldende 
voorschriften van de nationale plannen 
voor de veiligheid van de luchtvaart 
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respecteren;

Or. es

Amendement 98
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De luchtvaartmaatschappijen 
moeten verplicht zijn om bij een 
annulering door de passagier de reeds 
betaalde belastingen gratis terug te 
betalen.

Or. de

Motivering

Sommige luchtvaartmaatschappijen vragen in dergelijke gevallen - vaak onevenredige –
servicekosten. Dat is ontoelaatbaar. Een belasting die niet verschuldigd is, moet volledig 
worden terugbetaald. De passagier maakt al geen gebruik van de betaalde vlucht, dat zou 
voldoende moeten zijn op het vlak van “servicekosten”.

Amendement 99
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De passagiers moeten een 
specifieke bescherming genieten in geval 
van annulering als gevolg van de 
insolventie van de luchtvaartmaatschappij 
of de opschorting van haar activiteiten 
vanwege de intrekking van haar 
exploitatievergunning; de 
luchtvaartmaatschappijen moeten 
verplicht worden een genoegzaam bewijs 
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van veiligheid te verschaffen voor de 
terugbetaling en/of repatriëring van 
passagiers.

Or. fr

Motivering

Passagiers die te maken krijgen met een luchtvaartmaatschappij die haar activiteiten stopzet, 
moet de nodige bescherming worden geboden om de prijs van hun ongebruikte ticket terug te 
krijgen of om te worden gerepatrieerd indien zij al in het buitenland zijn. De 
luchtvaartmaatschappijen zijn vrij om de middelen daartoe (fonds, verzekering ...) te bepalen.

Amendement 100
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Luchthavens en luchthavengebruikers, 
zoals luchtvaartmaatschappijen en 
grondafhandelingsbedrijven, moeten 
samenwerken om het effect van 
meervoudige vluchtverstoringen op de 
passagiers tot een minimum te beperken 
door te zorgen voor verzorging en 
herroutering. Zij moeten noodplannen 
opstellen voor dergelijke gebeurtenissen en 
samenwerken bij de opstelling van 
dergelijke plannen.

(10) Luchthavens en luchthavengebruikers, 
zoals luchtvaartmaatschappijen,
grondafhandelingsbedrijven en de 
verstrekkers van navigatiediensten, 
moeten samenwerken om het effect van 
meervoudige vluchtverstoringen op de 
passagiers tot een minimum te beperken 
door te zorgen voor verzorging en 
herroutering. Zij moeten noodplannen 
opstellen voor dergelijke gebeurtenissen en 
samenwerken met Europese, nationale, 
regionale en lokale instanties bij de 
opstelling van dergelijke plannen. 
Bestaande noodplannen moeten, indien 
nodig, dienovereenkomstig worden 
aangepast.

Or. de

Amendement 101
Franz Obermayr
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Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Verordening (EG) nr. 261/2004 moet 
expliciet voorzien in het recht op 
compensatie voor passagiers die te lijden 
hebben onder langdurige vertraging, 
overeenkomstig het arrest van het Europees 
Hof van Justitie in gevoegde zaken C-
402/07 en C-432/07 (Sturgeon). Tegelijk 
moet de tijdsduur die moet worden 
overschreden om recht te hebben op 
compensatie worden verhoogd om 
rekening te houden met de financiële 
impact op de sector en om te vermijden 
dat steeds meer vluchten worden 
geannuleerd. Om homogene 
compensatievoorwaarden te garanderen 
voor burgers die binnen de EU reizen, 
moet de drempel dezelfde zijn voor alle 
reizen in de Unie. Voor reizen van en naar 
derde landen moet deze drempel echter 
afhankelijk zijn van de afstand van de reis, 
teneinde rekening te kunnen houden met de 
operationele moeilijkheden waarmee 
luchtvaartmaatschappijen worden 
geconfronteerd als zij te kampen hebben 
met vertragingen op ver weg gelegen 
luchthavens.

(11) Verordening (EG) nr. 261/2004 moet 
expliciet voorzien in het recht op 
compensatie voor passagiers die te lijden 
hebben onder langdurige vertraging, 
overeenkomstig het arrest van het Europees 
Hof van Justitie in gevoegde zaken C-
402/07 en C-432/07 (Sturgeon). Om 
homogene compensatievoorwaarden te 
garanderen voor burgers die binnen de EU 
reizen, moet de drempel dezelfde zijn voor 
alle reizen in de Unie. Voor reizen van en 
naar derde landen moet deze drempel 
echter afhankelijk zijn van de afstand van 
de reis, teneinde rekening te kunnen 
houden met de operationele moeilijkheden 
waarmee luchtvaartmaatschappijen worden 
geconfronteerd als zij te kampen hebben 
met vertragingen op ver weg gelegen 
luchthavens.

Or. de

Amendement 102
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Om rekening te houden met de 
financiële gevolgen voor de 
luchtvaartsector, ook in de low-cost 
sector, moet het mogelijk zijn een 
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compensatie te verlangen ten bedrage van 
de volledige prijs van het vliegticket, maar 
niet meer dan de in deze verordening 
genoemde bedragen. De prijs van het 
vliegticket moet betrekking hebben op de 
heen- en terugvlucht, met inbegrip van 
alle bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor 
bagage. Dit recht bestaat per vertraagde 
vlucht in een overeenstemmend bedrag. 
Bij een vertraagde heenvlucht én een 
vertraagde terugvlucht bestaat bijgevolg 
het recht op een dubbele financiële 
vergoeding, namelijk tweemaal de 
volledige prijs van het vliegticket.

Or. de

Amendement 103
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om rechtszekerheid te garanderen 
moet in Verordening (EG) nr. 261/2004 
expliciet worden bevestigd dat wijzigingen 
van vluchtschema's soortgelijke gevolgen 
hebben voor passagiers als langdurige 
vertragingen, en dus aanleiding moeten 
geven tot dezelfde rechten.

(12) Om rechtszekerheid te garanderen 
moet in Verordening (EG) nr. 261/2004 
expliciet worden bevestigd dat wijzigingen 
van vluchtschema's soortgelijke gevolgen 
hebben voor passagiers als langdurige 
vertragingen en annuleringen, en dus 
aanleiding moeten geven tot dezelfde 
rechten.

Or. de

Amendement 104
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Voor bepaalde kleinschalige 
activiteiten bleek de toepassing van 
sommige passagiersrechten, met name het 
recht op accommodatie, niet in 
verhouding te staan tot de inkomsten van 
de luchtvaartmaatschappijen. Vluchten 
met kleine luchtvaartuigen over korte 
afstanden moeten dan ook worden 
vrijgesteld van de verplichting om 
accommodatie te betalen, maar de 
luchtvaartmaatschappij moet de 
passagiers nog steeds helpen dergelijke 
accommodatie te vinden.

Schrappen

Or. el

Motivering

Het valt moeilijk te begrijpen waarom de afstand in dit geval bepalend zou zijn voor het al 
dan niet aanbieden van accommodatie aan de passagier. Er mag ook geen sprake zijn van een 
beperking op basis van het aantal stoelen in een vliegtuig, omdat op een groot aantal 
regionale en insulaire luchthavens kleine vliegtuigen worden ingezet.

Amendement 105
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voor gehandicapten, personen met 
beperkte mobiliteit en andere personen met 
bijzondere behoeften, zoals onbegeleide 
kinderen, zwangere vrouwen en personen 
die behoefte hebben aan specifieke 
medische bijstand, kan het moeilijker zijn 
om accommodatie te vinden wanneer hun 
vlucht wordt verstoord. Daarom gelden de 
beperkingen op het recht op accommodatie 
in buitengewone omstandigheden of voor 
regionale activiteiten niet voor deze 
categorieën passagiers.

(18) Voor gehandicapten, personen met 
beperkte mobiliteit en andere personen met 
bijzondere behoeften, zoals onbegeleide 
kinderen, zwangere vrouwen en personen 
die behoefte hebben aan specifieke 
medische bijstand, kan het moeilijker zijn 
om accommodatie te vinden wanneer hun 
vlucht wordt verstoord. Daarom gelden de 
beperkingen op het recht op accommodatie 
in buitengewone omstandigheden in geen 
geval voor deze categorieën passagiers.
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Or. en

Amendement 106
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Voor gehandicapten, personen met 
beperkte mobiliteit en andere personen met 
bijzondere behoeften, zoals onbegeleide 
kinderen, zwangere vrouwen en personen 
die behoefte hebben aan specifieke 
medische bijstand, kan het moeilijker zijn 
om accommodatie te vinden wanneer hun 
vlucht wordt verstoord. Daarom gelden de 
beperkingen op het recht op accommodatie 
in buitengewone omstandigheden of voor 
regionale activiteiten niet voor deze 
categorieën passagiers.

(18) Voor de meest kwetsbare passagiers, 
zoals gehandicapten, personen met 
beperkte mobiliteit en andere personen met 
bijzondere behoeften, zoals onbegeleide 
kinderen, zwangere vrouwen en personen 
die behoefte hebben aan specifieke 
medische bijstand, kan het moeilijker zijn 
om accommodatie te vinden wanneer hun 
vlucht wordt verstoord. Daarom gelden de 
beperkingen op het recht op accommodatie 
in buitengewone omstandigheden of voor 
regionale activiteiten niet voor deze 
categorieën passagiers.

Or. es

Amendement 107
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Passagiers moeten niet alleen correcte 
informatie krijgen over hun rechten in 
geval van verstoring van de vlucht, maar 
ook over de oorzaak van de verstoring, 
zodra deze informatie beschikbaar is. Deze 
informatie moet eveneens worden verstrekt 
als de passagier zijn ticket heeft gekocht 
via een in de Unie gevestigde 
tussenpersoon.

(20) Passagiers moeten niet alleen correcte 
informatie krijgen over hun rechten in 
geval van verstoring van de vlucht, maar 
ook over de oorzaak van de verstoring, 
zodra deze informatie beschikbaar is. Deze 
informatie moet eveneens worden verstrekt 
als de passagier zijn ticket heeft gekocht 
via een in de Unie gevestigde 
tussenpersoon. Bovendien moeten ze 
worden geïnformeerd over de 
gemakkelijkste en snelste vorderings- en 
klachtenprocedures om hun rechten te 
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kunnen laten gelden.

Or. fr

Amendement 108
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Om een betere handhaving van 
passagiersrechten te garanderen, moet de 
rol van de nationale handhavingsorganen 
preciezer worden omschreven en duidelijk 
worden onderscheiden van de behandeling 
van individuele klachten van passagiers.

(21) Om een betere handhaving van 
passagiersrechten te garanderen, moet de 
rol van de nationale handhavingsorganen 
preciezer worden omschreven en duidelijk 
worden onderscheiden van de behandeling 
van individuele klachten van passagiers. 
Het moet ook duidelijk worden gemaakt 
dat in het belang van de Europese 
consument, de maximale behandelingstijd 
van negentig dagen mag niet worden
overschreden. Er moet duidelijk worden 
bepaald wie verantwoordelijk is voor de 
behandeling van de individuele klachten 
om te voorkomen dat de nationale 
handhavingsorganen passagiers naar 
elkaar doorverwijzen in plaats van over te 
gaan tot een snelle afhandeling van de 
klacht.

Or. en

Amendement 109
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Passagiers moeten passende 
informatie krijgen over de relevante 
procedures voor het indienen van 

(22) Passagiers moeten passende 
informatie krijgen over de relevante 
procedures voor het indienen van 
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vorderingen en klachten bij 
luchtvaartmaatschappijen en moeten 
binnen een redelijke termijn antwoord 
krijgen. Passagiers moeten ook de 
mogelijkheid hebben om 
buitengerechtelijke klachten tegen 
luchtvaartmaatschappijen in te dienen. 
Aangezien het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte echter als 
fundamenteel recht is erkend in artikel 47 
van het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie, mogen dergelijke 
maatregelen de toegang van passagiers tot 
rechtbanken niet verhinderen of 
belemmeren.

vorderingen en klachten bij 
luchtvaartmaatschappijen en moeten 
binnen een redelijke termijn antwoord 
krijgen. Passagiers moeten ook de 
mogelijkheid hebben om 
buitengerechtelijke klachten tegen 
luchtvaartmaatschappijen in te dienen. 
Daartoe moeten de passagiers het adres 
en de gegevens krijgen van de instanties 
die in elk land belast zijn met de 
vervolging van de procedures. Aangezien 
het recht op een doeltreffende voorziening 
in rechte echter als fundamenteel recht is 
erkend in artikel 47 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie, 
mogen dergelijke maatregelen de toegang 
van passagiers tot rechtbanken niet 
verhinderen of belemmeren.

Or. fr

Amendement 110
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Passagiers moeten passende 
informatie krijgen over de relevante 
procedures voor het indienen van 
vorderingen en klachten bij 
luchtvaartmaatschappijen en moeten 
binnen een redelijke termijn antwoord 
krijgen. Passagiers moeten ook de 
mogelijkheid hebben om 
buitengerechtelijke klachten tegen 
luchtvaartmaatschappijen in te dienen. 
Aangezien het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte echter als 
fundamenteel recht is erkend in artikel 47 
van het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie, mogen dergelijke 
maatregelen de toegang van passagiers tot 
rechtbanken niet verhinderen of 

(22) Passagiers moeten passende 
informatie krijgen over de relevante 
procedures voor het indienen van 
vorderingen en klachten bij 
luchtvaartmaatschappijen en moeten 
geïnformeerd worden over de 
desbetreffende termijnen, met name die 
van artikel 16 bis, lid 2. Zij moeten binnen 
een maand na indiening van de vordering 
of klacht antwoord krijgen. Passagiers 
moeten ook de mogelijkheid hebben om 
buitengerechtelijke klachten tegen 
luchtvaartmaatschappijen in te dienen. 
Aangezien het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte echter als 
fundamenteel recht is erkend in artikel 47 
van het Handvest van de grondrechten van 
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belemmeren. de Europese Unie, mogen dergelijke 
maatregelen de toegang van passagiers tot 
rechtbanken niet verhinderen of 
belemmeren. Om de vorderingen soepel, 
snel en goedkoop te behandelen in zowel 
gerechtelijke als buitengerechtelijke 
procedures, dient in het bijzonder te 
worden verwezen naar online en 
alternatieve procedures voor 
geschillenbeslechting en de Europese 
procedure voor geringe vorderingen.

Or. en

Amendement 111
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Er heerst soms verwarring bij 
passagiers over de bagage die zij aan boord 
mogen meenemen, zowel wat de 
afmetingen, het gewicht als het aantal 
stukken bagage betreft. De 
luchtvaartmaatschappijen moeten dit 
duidelijk aangegeven bij de boeking en in 
de luchthaven, zodat de passagiers weten 
hoeveel hand- en ruimbagage zij volgens 
hun ticket mogen meenemen.

(28) Er heerst soms verwarring bij 
passagiers over de bagage die zij aan boord 
mogen meenemen, zowel wat de 
afmetingen, het gewicht als het aantal 
stukken bagage betreft. De 
luchtvaartmaatschappijen moeten dit 
duidelijk aangegeven bij de boeking en in 
de luchthaven, zodat de passagiers weten 
hoeveel hand- en ruimbagage zij volgens 
hun ticket mogen meenemen. Naast een 
koffertje handbagage zou het ook 
mogelijk moeten zijn een kleine handtas 
mee aan boord te nemen zodat 
persoonlijke zaken zoals een portefeuille 
of geneesmiddelen aan boord niet uit de 
handbagage moeten worden gehaald die 
meestal in een ruimte boven de zitplaats 
maar vaak ook verder weg bij andere 
passagiers is opgeborgen. De handelwijze 
van Ryan Air is bijgevolg ontoelaatbaar; 

Or. de
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Amendement 112
Sylvana Rapti

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Essentiële persoonlijke 
voorwerpen en op de luchthaven gedane 
aankopen moeten altijd zonder extra 
kosten worden toegelaten naast de 
voorgeschreven toegestane handbagage.

Or. en

Amendement 113
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) om passagiers te beschermen 
tegen praktijken die erop zijn gericht 
buitensporige beperkingen op te leggen 
aan handbagage, moeten zij de 
mogelijkheid krijgen om, naast de 
maximaal toegestane handbagage, gratis 
fundamentele persoonlijke voorwerpen, 
waaronder hun in de luchthaven verrichte 
aankopen, in de cabine mee te nemen.

Or. el

Motivering

Met deze bepaling worden passagiers beschermd tegen buitensporige beperkingen op hun 
handbagage en wordt hun de mogelijkheid geboden om een redelijk aantal stukken 
handbagage, waaronder hun in de luchthaven verrichte aankopen, in de cabine mee te nemen.

Amendement 114
Cornelis de Jong
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Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De in Verordening (EG) nr. 2027/97 
vermelde monetaire beperkingen moeten 
worden aangepast aan de economische 
ontwikkelingen, zoals in 2009 bepaald 
door de Internationale 
Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) 
overeenkomstig artikel 24, lid 2, van het 
Verdrag van Montreal.

(33) De in Verordening (EG) nr. 2027/97 
vermelde monetaire beperkingen moeten 
worden aangepast aan de economische 
ontwikkelingen.

Or. en

Amendement 115
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 34 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34 bis) Deze verordening moet ook van 
toepassing zijn op de luchthaven van 
Gibraltar, aangezien deze in Brits 
overzees gebied en binnen de Europese 
Unie ligt.

Or. en

Amendement 116
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter d
Verordening (EG) nr. 261/2004 
Artikel 2 – letter l
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) De volgende zin wordt toegevoegd aan 
de definitie van "annulering" onder l):

Schrappen

‘Een vlucht waarbij het luchtvaartuig is 
opgestegen maar, om welke reden dan 
ook, gedwongen was om te landen op een 
andere luchthaven dan die van 
bestemming of om terug te keren naar de 
luchthaven van vertrek, wordt als een 
geannuleerde vlucht beschouwd.’

Or. fr

Motivering

Koersveranderingen zijn vaak te wijten aan veiligheidsproblemen die buiten de macht van de 
luchtvaartmaatschappijen vallen. Deze dragen enkel de kosten die verband houden met de 
vlucht van het luchtvaartuig (brandstof, luchthaventaksen enz.). Het is onjuist te denken dat 
een koersverandering precies hetzelfde inhoudt als een annulering. Dit gezegd zijnde moeten 
de luchtvaartmaatschappijen de passagiers in deze situatie bijstaan en hen zo snel mogelijk 
naar hun bestemming brengen. (zie am. art. 6 - lid 4 - punt 4 bis)

Amendement 117
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter d
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 2 – letter l 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) De volgende zin wordt toegevoegd aan 
de definitie van "annulering" onder l):

Schrappen

'Een vlucht waarbij het 
luchtvaartuig is opgestegen maar, 
om welke reden dan ook, 
gedwongen was om te landen op 
een andere luchthaven dan die van 
bestemming of om terug te keren 
naar de luchthaven van vertrek, 
wordt als een geannuleerde vlucht 
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beschouwd.'

Or. pl

Amendement 118
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter e
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 2 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"buitengewone omstandigheden": 
omstandigheden die, door hun aard of 
oorsprong, niet inherent zijn aan de 
normale uitoefening van de activiteit van 
de betrokken luchtvaartmaatschappij, en 
waarop deze geen daadwerkelijke invloed 
kan uitoefenen. Met het oog op de 
toepassing van deze verordening worden 
onder meer de in de bijlage uiteengezette 
omstandigheden als buitengewone 
omstandigheden beschouwd;

"buitengewone omstandigheden": een 
gebeurtenis waarop de 
luchtvaartmaatschappij geen 
daadwerkelijke invloed kan uitoefenen. 
Met het oog op de toepassing van deze 
verordening worden onder meer, maar niet 
uitsluitend, de in bijlage 1 uiteengezette 
omstandigheden als buitengewone 
omstandigheden beschouwd;

Or. en

Motivering

"Inherent" is een onduidelijk begrip. Voor de duidelijkheid moet worden verwezen naar de 
bijlage.

Amendement 119
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter e
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 2 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"buitengewone omstandigheden": "buitengewone omstandigheden": 
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omstandigheden die, door hun aard of 
oorsprong, niet inherent zijn aan de 
normale uitoefening van de activiteit van 
de betrokken luchtvaartmaatschappij, en 
waarop deze geen daadwerkelijke invloed 
kan uitoefenen. Met het oog op de 
toepassing van deze verordening worden 
onder meer de in de bijlage uiteengezette
omstandigheden als buitengewone 
omstandigheden beschouwd;

omstandigheden die, door hun aard of 
oorsprong, niet inherent zijn aan de 
normale uitoefening van de activiteit van 
de betrokken luchtvaartmaatschappij, en 
waarop deze geen daadwerkelijke invloed 
kan uitoefenen. Met het oog op de 
toepassing van deze verordening worden in
de bijlage buitengewone omstandigheden 
uiteengezet;

Or. en

Motivering

Er is een uitputtende lijst met "buitengewone omstandigheden" nodig om te zorgen voor 
rechtszekerheid en betere bescherming van de consumentenrechten.

Amendement 120
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter e
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 2 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"buitengewone omstandigheden": 
omstandigheden die, door hun aard of 
oorsprong, niet inherent zijn aan de 
normale uitoefening van de activiteit van 
de betrokken luchtvaartmaatschappij, en 
waarop deze geen daadwerkelijke invloed 
kan uitoefenen. Met het oog op de 
toepassing van deze verordening worden 
onder meer de in de bijlage uiteengezette 
omstandigheden als buitengewone 
omstandigheden beschouwd;

"buitengewone omstandigheden": 
omstandigheden die, door hun aard of 
oorsprong, niet inherent zijn aan de 
normale uitoefening van de activiteit van 
de betrokken luchtvaartmaatschappij, en 
waarop deze geen daadwerkelijke invloed 
kan uitoefenen. Met het oog op de 
toepassing van deze verordening worden 
onder meer de in de niet-uitputtende lijst 
in de bijlage uiteengezette omstandigheden 
als buitengewone omstandigheden 
beschouwd; ook andere omstandigheden 
kunnen als "buitengewoon" worden 
aangemerkt als daar objectieve gronden 
voor zijn;

Or. en
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Amendement 121
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter e
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 2 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"buitengewone omstandigheden": 
omstandigheden die, door hun aard of 
oorsprong, niet inherent zijn aan de 
normale uitoefening van de activiteit van 
de betrokken luchtvaartmaatschappij, en 
waarop deze geen daadwerkelijke invloed 
kan uitoefenen. Met het oog op de 
toepassing van deze verordening worden 
onder meer de in de bijlage uiteengezette 
omstandigheden als buitengewone 
omstandigheden beschouwd;

"buitengewone omstandigheden": 
omstandigheden die, door hun aard of 
oorsprong, buiten de controle van de 
betrokken luchtvaartmaatschappij vallen, 
niet het gevolg zijn van nalatigheid met 
betrekking tot de geldende 
veiligheidsregels en -voorschriften, en 
waarop deze geen daadwerkelijke invloed 
kan uitoefenen. Met het oog op de 
toepassing van deze verordening worden 
onder meer de in bijlage 1 uiteengezette 
omstandigheden als buitengewone 
omstandigheden beschouwd;

Or. pl

Amendement 122
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter e
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 2 – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"buitengewone omstandigheden": 
omstandigheden die, door hun aard of 
oorsprong, niet inherent zijn aan de 
normale uitoefening van de activiteit van 
de betrokken luchtvaartmaatschappij, en 
waarop deze geen daadwerkelijke invloed 
kan uitoefenen. Met het oog op de 

"buitengewone omstandigheden": 
omstandigheden die, door hun aard of 
oorsprong, niet inherent zijn aan de 
normale uitoefening van de activiteit van 
de betrokken luchtvaartmaatschappij, en 
waarop deze geen daadwerkelijke invloed 
kan uitoefenen. Met het oog op de 
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toepassing van deze verordening worden 
onder meer de in de bijlage uiteengezette 
omstandigheden als buitengewone 
omstandigheden beschouwd;

toepassing van deze verordening worden 
onder meer de in de bijlage uiteengezette 
omstandigheden als buitengewone 
omstandigheden beschouwd, deze lijst is 
echter niet volledig;

Or. fr

Amendement 123
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter e
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 2 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"aansluitende vlucht": een vlucht die, in het 
kader van één vervoerscontract, tot doel 
heeft de passagier naar een overstappunt te 
brengen waar hij op een andere vlucht kan 
overstappen of, indien van toepassing in 
de context, die andere vlucht die vanuit het 
overstappunt vertrekt;

"aansluitende vlucht": een vlucht die, in het 
kader van één vervoerscontract en één 
boekingsreferentie, tot doel heeft de 
passagier naar een overstappunt te brengen 
waar hij op een andere vlucht kan 
overstappen of, in de zin van artikel 6 bis, 
een andere vlucht die vanuit het 
overstappunt vertrekt;

Or. de

Motivering

Voorstel op grond van artikel 6 bis, lid 2, en verduidelijking van de definitie van doorlopende 
boeking wanneer afzonderlijke vliegtickets samen in één proces worden geboekt.

Amendement 124
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter e
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 2 – letter o
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"aansluitende vlucht": een vlucht die, in het 
kader van één vervoerscontract, tot doel 
heeft de passagier naar een overstappunt te 
brengen waar hij op een andere vlucht kan 
overstappen of, indien van toepassing in de 
context, die andere vlucht die vanuit het 
overstappunt vertrekt;

"aansluitende vlucht": een vlucht die, in het 
kader van één vervoerscontract en één 
boekingsnummer, tot doel heeft de 
passagier naar een overstappunt te brengen 
waar hij op een andere vlucht kan 
overstappen of, indien van toepassing in de 
context, die andere vlucht die vanuit het 
overstappunt vertrekt;

Or. en

Amendement 125
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter e
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 2 – letter s

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"ticketprijs": de volledige prijs die moet 
worden betaald voor een ticket, inclusief 
het vervoerstarief en alle toepasselijke 
belastingen, heffingen, toeslagen en 
vergoedingen voor alle facultatieve en niet-
facultatieve diensten waarop het ticket 
betrekking heeft;

"ticketprijs": de volledige prijs die moet 
worden betaald voor een ticket, inclusief 
het vervoerstarief en alle toepasselijke 
belastingen, heffingen, toeslagen en 
vergoedingen voor alle facultatieve en niet-
facultatieve diensten waarop het ticket 
betrekking heeft en die verband houden
met het luchtvervoersdeel van de reis;

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking dat de ticketprijs enkel verwijst naar luchtvervoersdiensten (en niet naar 
diensten zoals hotelboekingen en autohuur).

Amendement 126
Robert Rochefort
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter e
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 2 – letter v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"aankomsttijd": het tijdstip waarop het 
luchtvaartuig de aankomststand bereikt en 
de parkeerrem wordt ingeschakeld (in-
blocktijd);

"aankomsttijd": het tijdstip waarop het 
luchtvaartuig de grond raakt op de 
landingsbaan;

Or. fr

Motivering

Bepaalde problemen in de luchthaven kunnen het vliegtuig vertragen tussen het moment dat 
het de grond raakt en het moment dat de passagiers uitstappen. De luchtvaartmaatschappijen 
moeten de gevolgen van deze vertragingen niet dragen aangezien deze buiten hun macht 
liggen.

Amendement 127
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 - letter e
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 2 – letter w

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"vertraging op het tarmac": bij vertrek, de 
tijdspanne dat het luchtvaartuig op de 
grond blijft tussen het ogenblik waarop de 
passagiers beginnen in te stappen en het 
ogenblik waarop het luchtvaartuig opstijgt 
of, bij aankomst, de tijdspanne tussen het 
ogenblik waarop het luchtvaartuig landt en 
het ogenblik waarop de passagiers 
beginnen uit te stappen;

"vertraging op het tarmac": bij vertrek, de 
tijdspanne dat het luchtvaartuig op de 
grond blijft tussen het ogenblik waarop de 
passagiers allemaal zijn ingestapt en het 
ogenblik waarop het luchtvaartuig opstijgt 
of, bij aankomst, de tijdspanne tussen het 
ogenblik waarop het luchtvaartuig landt en 
het ogenblik waarop de passagiers 
beginnen uit te stappen;

Or. de
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Motivering

“Vertraging op het tarmac” mag de instaptijd niet omvatten. De vertraging begint pas vanaf 
“boarding completed”.

Amendement 128
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter -a (nieuw)
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 3 – lid 1 – letter b

Bestaande tekst Amendement

(b) op passagiers die vertrekken vanaf een 
in een derde land gelegen luchthaven naar 
een luchthaven op het grondgebied van een 
lidstaat waarop het Verdrag van toepassing 
is, tenzij zij bepaalde voordelen of 
compensatie hebben ontvangen en bijstand 
hebben gekregen in dat derde land, indien 
de luchtvaartmaatschappij die de vlucht in 
kwestie uitvoert, een communautaire 
luchtvaartmaatschappij is.

(b) op passagiers die vertrekken vanaf een 
in een derde land gelegen luchthaven naar 
een luchthaven op het grondgebied van een 
lidstaat waarop het Verdrag van toepassing 
is, tenzij zij bepaalde voordelen of 
compensatie hebben ontvangen en bijstand 
hebben gekregen in dat derde land, indien 
de luchtvaartmaatschappij die de vlucht in 
kwestie uitvoert, een communautaire 
luchtvaartmaatschappij is, of indien de 
vlucht een terugvlucht is die tegelijk 
geboekt is met een bijbehorende, vanaf 
een EU-luchthaven vertrekkende 
heenvlucht van een communautaire 
luchtvaartmaatschappij.

Or. en

Amendement 129
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien passagiers tegen hun wil de toegang Indien passagiers tegen hun wil de toegang 
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tot een vlucht wordt geweigerd, 
compenseert de luchtvaartmaatschappij die 
de vlucht uitvoert hen onmiddellijk 
overeenkomstig artikel 7 en verleent zij 
hun bijstand overeenkomstig artikel 8. Als 
de passagier kiest voor herroutering bij de 
eerste gelegenheid, overeenkomstig 
artikel 8, lid 1, onder b), en als het 
luchtvaartuig minstens twee uur na de 
oorspronkelijk geplande vertrektijd 
vertrekt, verleent de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert de passagier bijstand 
overeenkomstig artikel 9.

tot een vlucht wordt geweigerd, 
compenseert de luchtvaartmaatschappij die 
de vlucht uitvoert hen onmiddellijk en 
zonder verdere formaliteiten 
overeenkomstig artikel 7 en verleent zij 
hun bijstand overeenkomstig artikel 8. Als 
de passagier kiest voor herroutering bij de 
eerste gelegenheid, overeenkomstig 
artikel 8, lid 1, onder b), en als het 
luchtvaartuig minstens twee uur na de 
oorspronkelijk geplande vertrektijd 
vertrekt, verleent de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert de passagier bijstand 
overeenkomstig artikel 9.

Or. en

Amendement 130
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien passagiers tegen hun wil de toegang 
tot een vlucht wordt geweigerd, 
compenseert de luchtvaartmaatschappij die 
de vlucht uitvoert hen onmiddellijk 
overeenkomstig artikel 7 en verleent zij 
hun bijstand overeenkomstig artikel 8. Als 
de passagier kiest voor herroutering bij de 
eerste gelegenheid, overeenkomstig 
artikel 8, lid 1, onder b), en als het 
luchtvaartuig minstens twee uur na de 
oorspronkelijk geplande vertrektijd 
vertrekt, verleent de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert de passagier bijstand 
overeenkomstig artikel 9.

Indien passagiers tegen hun wil de toegang 
tot een heen- of terugvlucht wordt 
geweigerd, compenseert de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert hen onmiddellijk overeenkomstig 
artikel 7 en verleent zij hun bijstand 
overeenkomstig artikel 8. Als de passagier 
kiest voor herroutering bij de eerste 
gelegenheid, overeenkomstig artikel 8, 
lid 1, onder b), verleent de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert de passagier bijstand 
overeenkomstig artikel 9.

Or. en
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Amendement 131
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Leden 1, 2 en 3 zijn eveneens van 
toepassing op retourtickets als de passagier 
de toegang tot de terugvlucht wordt 
geweigerd omdat hij/zij de heenvlucht niet 
heeft genomen of daarvoor geen toeslag 
heeft betaald.

Onverminderd een contractclausule die 
uitdrukkelijk en duidelijk het 
tegenovergestelde bepaalt, zijn leden 1, 2 
en 3 eveneens van toepassing op 
retourtickets als de passagier de toegang tot 
de terugvlucht wordt geweigerd omdat 
hij/zij de heenvlucht niet heeft genomen of 
daarvoor geen toeslag heeft betaald.

Ingeval er een contractclausule is die 
uitdrukkelijk en duidelijk stelt dat 
passagiers geen toegang hebben tot de 
terugvlucht omdat ze de heenvlucht niet 
hebben genomen, moeten de passagiers 
op verschillende momenten tijdens hun 
boeking worden geïnformeerd over de 
geldende voorwaarden voor een 
terugvlucht ingeval de heenvlucht niet 
wordt genomen, en in het bijzonder over:
- het feit dat hun de toegang tot de 
terugvlucht kan worden geweigerd indien 
ze de heenvlucht niet nemen zonder 
daarvoor een geldende reden te hebben;
- welke redenen als geldend worden 
beschouwd voor het niet nemen van de 
heenvlucht, evenals de geldige termijnen 
en middelen om de 
luchtvaartmaatschappij hiervan op de 
hoogte te brengen; 

Or. fr

Motivering

De luchtvaartmaatschappijen moeten passagiers niet de toegang tot de terugvlucht kunnen 
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weigeren vanwege een "no show", vooral niet in geval van eerlijke passagiers met een geldige 
reden om de heenvlucht niet te nemen. Een totaalverbod zou echter een rem kunnen betekenen 
voor de onrechtstreekse vluchten die tegen een lagere prijs dan de rechtstreekse vluchten 
worden aangeboden. Specifieke clausules in verband met een "no show" moeten daarom 
mogelijk blijven, hoewel ze verplicht gepaard moeten gaan met voldoende informatie voor de 
consument en met een uitzondering in geval van een "geldende reden".

Amendement 132
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Leden 1, 2 en 3 zijn eveneens van 
toepassing op retourtickets als de passagier 
de toegang tot de terugvlucht wordt 
geweigerd omdat hij/zij de heenvlucht niet 
heeft genomen of daarvoor geen toeslag 
heeft betaald.

Leden 1, 2 en 3 zijn eveneens van 
toepassing op tickets voor verdere 
vluchten en retourtickets als de passagier 
de toegang tot de terugvlucht of verdere 
vlucht wordt geweigerd omdat hij/zij de 
heenvlucht of een gedeelte van het traject 
niet heeft genomen of daarvoor geen 
toeslag heeft betaald.

Or. de

Amendement 133
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Leden 1, 2 en 3 zijn eveneens van 
toepassing op retourtickets als de passagier 
de toegang tot de terugvlucht wordt 
geweigerd omdat hij/zij de heenvlucht niet 
heeft genomen of daarvoor geen toeslag 

Leden 1, 2 en 3 zijn eveneens van 
toepassing op retourtickets als de passagier 
de toegang tot de terugvlucht wordt 
geweigerd omdat hij/zij de heenvlucht niet 
heeft genomen of daarvoor geen toeslag 
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heeft betaald. heeft betaald. Er is geen sprake van 
instapweigering in de zin van dit lid 
wanneer een ticket meer dan twee 
vluchten omvat en de passagier niet wordt 
vervoerd omdat hij/zij niet alle 
voorafgaande vluchten heeft afgewerkt of 
de vluchten niet in de overeengekomen 
volgorde heeft afgewerkt. Wanneer dit 
gebeurt door onvermijdelijke, 
buitengewone omstandigheden, kan de 
passagier de resterende vluchten van de 
reis afwerken in de overeengekomen 
volgorde indien hij/zij de 
luchtvaartmaatschappij ten laatste bij 
aanvang van de volgende vlucht het 
bewijs heeft geleverd van het bestaan van 
deze omstandigheden.

Or. de

Amendement 134
Sylvana Rapti

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Leden 1, 2 en 3 zijn eveneens van 
toepassing op retourtickets als de passagier 
de toegang tot de terugvlucht wordt 
geweigerd omdat hij/zij de heenvlucht niet 
heeft genomen of daarvoor geen toeslag 
heeft betaald.

Leden 1, 2 en 3 zijn eveneens van 
toepassing op retourtickets als de passagier 
de toegang tot de terugvlucht wordt 
geweigerd omdat hij/zij de heenvlucht niet 
heeft genomen of daarvoor geen toeslag 
heeft betaald.
(Dit amendement betreft enkel de Griekse 
versie) Het beoogt de correctie van een 
fout in de Griekse versie van het 
Commissievoorstel. Daarin wordt namelijk 
verwezen naar enkel de leden 1 en 2, in 
plaats van naar de leden 1, 2 en 3, zoals in 
de andere taalversies het geval is.

Or. el
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Amendement 135
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Leden 1, 2 en 3 zijn eveneens van 
toepassing op retourtickets als de passagier 
de toegang tot de terugvlucht wordt 
geweigerd omdat hij/zij de heenvlucht niet 
heeft genomen of daarvoor geen toeslag 
heeft betaald.

Leden 1, 2 en 3 zijn eveneens van 
toepassing op retourtickets als de passagier 
de toegang tot de terugvlucht wordt 
geweigerd omdat hij/zij de heenvlucht niet 
heeft genomen of daarvoor geen toeslag 
heeft betaald.
(Dit amendement betreft enkel de Griekse 
versie) Het beoogt de correctie van een 
fout in de Griekse versie van het 
Commissievoorstel. Daarin wordt namelijk 
verwezen naar enkel de leden 1 en 2, in 
plaats van naar de leden 1, 2 en 3, zoals in 
de andere taalversies het geval is.

Or. el

Amendement 136
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de passagier of een tussenpersoon die 
namens de passagier handelt een 
spellingsfout in de naam van een of 
meerdere passagiers op hetzelfde 
vervoerscontract meldt, hetgeen tot 
instapweigering kan leiden, corrigeert de 
luchtvaartmaatschappij dit minstens één 

Als de passagier of een tussenpersoon die 
namens de passagier handelt een 
spellingsfout in de naam of titulatuur van 
een of meerdere passagiers op hetzelfde 
vervoerscontract meldt, hetgeen tot 
instapweigering kan leiden, corrigeert de 
luchtvaartmaatschappij dit vóór vertrek 
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keer tot 48 uur vóór vertrek zonder extra 
heffingen voor de passagier of de 
tussenpersoon, behalve als dit verboden is 
uit hoofde van de nationale of 
internationale wetgeving.

zonder extra heffingen voor de passagier of 
de tussenpersoon, behalve als dit verboden 
is uit hoofde van de nationale of 
internationale wetgeving.

Or. en

Amendement 137
Sylvana Rapti

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een luchtvaartmaatschappij die een vlucht 
uitvoert, is niet verplicht compensatie te 
betalen overeenkomstig artikel 7 indien zij 
kan aantonen dat de annulering het gevolg 
is van buitengewone omstandigheden en 
dat de annulering ondanks het treffen van 
alle redelijke maatregelen niet kon worden 
voorkomen. Dergelijke buitengewone 
omstandigheden kunnen alleen worden 
ingeroepen als ze een invloed hebben op de 
desbetreffende vlucht of de vorige vlucht 
die met hetzelfde luchtvaartuig werd 
uitgevoerd.

Een luchtvaartmaatschappij die een vlucht 
uitvoert, is niet verplicht compensatie te 
betalen overeenkomstig artikel 7 indien zij 
kan aantonen dat de annulering het gevolg 
is van buitengewone omstandigheden en 
dat de annulering ondanks het treffen van 
alle redelijke maatregelen niet kon worden 
voorkomen. Dergelijke buitengewone 
omstandigheden kunnen alleen worden 
ingeroepen als ze een invloed hebben op de 
desbetreffende vlucht of de vorige vlucht 
die met hetzelfde luchtvaartuig werd 
uitgevoerd. Indien de 
luchtvaartmaatschappij dergelijk 
schriftelijk bewijs met betrekking tot een 
vordering van een passagier niet levert, 
blijft de compensatie van kracht.

Or. en

Amendement 138
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter b
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Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een luchtvaartmaatschappij die een vlucht 
uitvoert, is niet verplicht compensatie te 
betalen overeenkomstig artikel 7 indien zij 
kan aantonen dat de annulering het gevolg 
is van buitengewone omstandigheden en 
dat de annulering ondanks het treffen van 
alle redelijke maatregelen niet kon worden 
voorkomen. Dergelijke buitengewone 
omstandigheden kunnen alleen worden 
ingeroepen als ze een invloed hebben op de 
desbetreffende vlucht of de vorige vlucht 
die met hetzelfde luchtvaartuig werd 
uitgevoerd.

Een luchtvaartmaatschappij die een vlucht 
uitvoert, is niet verplicht compensatie te 
betalen overeenkomstig artikel 7 indien zij 
kan aantonen dat de annulering het gevolg 
is van buitengewone omstandigheden en 
dat de annulering ondanks het treffen van 
alle redelijke maatregelen niet kon worden 
voorkomen. Dergelijke buitengewone 
omstandigheden kunnen alleen worden 
ingeroepen als ze een invloed hebben op de 
desbetreffende vlucht of de vorige vlucht 
die met hetzelfde luchtvaartuig werd 
uitgevoerd. Indien de 
luchtvaartmaatschappij die een vlucht 
uitvoert, niet binnen twee weken aantoont 
van welke concrete buitengewone 
omstandigheden buiten de 
verantwoordelijkheid van die 
luchtvaartmaatschappij er sprake was en 
niet binnen twee weken aantoont dat alle 
nodige maatregelen werden getroffen om 
de annulering of vertraging van de vlucht 
te voorkomen, ontvangt de passagier
onmiddellijk de conform deze verordening 
vastgestelde schadevergoedingen.

Or. de

Amendement 139
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter c bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Het volgende lid 5 bis wordt 
toegevoegd:
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‘5 bis. Bij annulering van een vlucht door 
insolventie van een 
luchtvaartmaatschappij of bij stopzetting 
van de activiteit hebben de passagiers 
recht op de terugbetaling van de 
ticketprijs of op een terugvlucht naar het 
eerste vertrekpunt in overeenstemming 
met artikel 8, lid 1, onder a, en recht op de 
in artikel 9 gespecificeerde verzorging. De 
luchtvaartmaatschappijen tonen aan dat 
de terugbetaling van de betaalde bedragen 
en de terugreis zijn gewaarborgd.’

Or. de

Motivering

Bij annulering door insolventie of om enige andere reden moeten de passagiers beschermd 
zijn. Daartoe behoort ook de intrekking van een exploitatievergunning.

Amendement 140
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 1 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

als de vertraging minstens twee uur 
bedraagt: de in artikel 9, lid 1, onder a), en 
in artikel 9, lid 2, vermelde bijstand; en

de in artikel 9, lid 1, onder a), en in artikel 
9, lid 2, vermelde bijstand; en

Or. de

Amendement 141
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 1 – punt ii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

als de vertraging minstens vijf uur bedraagt 
en één of meerdere nachten omvat: de in 
artikel 9, lid 1, onder b) en c), vermelde 
bijstand; en

als de vertraging minstens drie uur 
bedraagt en één of meerdere nachten 
omvat: de in artikel 9, lid 1, onder b) en c), 
vermelde bijstand; en

Or. de

Amendement 142
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 1 – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

als de vertraging minstens vijf uur 
bedraagt: de in artikel 8, lid 1, onder a),
vermelde bijstand.

als de vertraging minstens drie uur 
bedraagt: de in artikel 8, lid 1, vermelde 
bijstand.

Or. de

Amendement 143
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vijf uur of meer na de geplande
aankomsttijd voor alle intracommunautaire 
reizen en voor reizen van/naar derde 
landen van hoogstens 3 500 km;

drie uur of meer na de geplande 
aankomsttijd voor alle intracommunautaire 
reizen en voor reizen van/naar derde 
landen van hoogstens 3 500 km;

Or. de
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Amendement 144
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vijf uur of meer na de geplande 
aankomsttijd voor alle intracommunautaire 
reizen en voor reizen van/naar derde 
landen van hoogstens 3 500 km;

drie uur of meer na de geplande 
aankomsttijd voor alle intracommunautaire 
reizen en voor reizen van/naar derde 
landen van hoogstens 3 500 km;

Or. de

Amendement 145
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vijf uur of meer na de geplande 
aankomsttijd voor alle intracommunautaire 
reizen en voor reizen van/naar derde 
landen van hoogstens 3 500 km;

drie uur of meer na de geplande 
aankomsttijd voor alle intracommunautaire 
reizen en voor reizen van/naar derde 
landen van hoogstens 3 500 km;

Or. en

Amendement 146
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

negen uur of meer na de geplande 
aankomsttijd voor reizen van/naar derde 
landen tussen 3 500 en 6 000 km;

vijf uur of meer na de geplande 
aankomsttijd voor reizen van/naar derde 
landen tussen 3 500 en 6 000 km;

Or. de

Amendement 147
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

negen uur of meer na de geplande 
aankomsttijd voor reizen van/naar derde 
landen tussen 3 500 en 6 000 km;

vijf uur of meer na de geplande 
aankomsttijd voor reizen van/naar derde 
landen van meer dan 3 500 km;

Or. de

Amendement 148
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

negen uur of meer na de geplande
aankomsttijd voor reizen van/naar derde 
landen tussen 3 500 en 6 000 km;

vijf uur of meer na de geplande 
aankomsttijd voor reizen van/naar derde 
landen tussen 3 500 en 6 000 km;

Or. en
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Amendement 149
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

twaalf uur of meer na de geplande 
aankomsttijd voor reizen van/naar derde 
landen van 6 000 km of meer.

Schrappen

Or. de

Amendement 150
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

twaalf uur of meer na de geplande 
aankomsttijd voor reizen van/naar derde 
landen van 6 000 km of meer.

Schrappen

Or. en

Amendement 151
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

twaalf uur of meer na de geplande zeven uur of meer na de geplande 
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aankomsttijd voor reizen van/naar derde 
landen van 6 000 km of meer.

aankomsttijd voor reizen van/naar derde 
landen van 6 000 km of meer.

Or. de

Amendement 152
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een luchtvaartmaatschappij die een vlucht 
uitvoert, is niet verplicht compensatie te 
betalen overeenkomstig artikel 7 als zij kan 
aantonen dat de vertraging of wijziging van 
het vluchtschema veroorzaakt is door 
buitengewone omstandigheden en dat de 
vertraging of wijziging van het 
vluchtschema ondanks het treffen van alle 
redelijke maatregelen niet kon worden 
voorkomen. Dergelijke buitengewone 
omstandigheden kunnen alleen worden 
ingeroepen als ze een invloed hebben op de 
desbetreffende vlucht of de vorige vlucht 
die met hetzelfde luchtvaartuig werd 
uitgevoerd.

Een luchtvaartmaatschappij die een vlucht 
uitvoert, is niet verplicht compensatie te 
betalen overeenkomstig artikel 7 als zij kan 
aantonen dat de vertraging of wijziging van 
het vluchtschema veroorzaakt is door 
buitengewone omstandigheden en dat de 
vertraging of wijziging van het 
vluchtschema ondanks het treffen van alle 
redelijke maatregelen niet kon worden 
voorkomen. Dergelijke buitengewone 
omstandigheden kunnen alleen worden 
ingeroepen als ze een invloed hebben op de 
desbetreffende vlucht of de vorige vlucht 
die met hetzelfde luchtvaartuig werd 
uitgevoerd. De passagier kan van de 
luchtvaartmaatschappij eisen om volledig 
op de hoogte te worden gebracht van deze 
buitengewone omstandigheden.

Or. fr

Amendement 153
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 4 – punt 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien het vliegtuig bij de landing 
om redenen buiten de controle van de 
luchtvaartmaatschappij wordt omgeleid 
naar een andere dan de oorspronkelijk 
geplande luchthaven, zorgt de 
luchtvaartmaatschappij ervoor dat haar 
passagiers zo snel mogelijk naar hun 
aankomstpunt worden gebracht en 
verleent ze hun bijstand krachtens artikel 
8, lid 1, letter a.

Or. fr

Motivering

Een koersverandering als een annulering beschouwen, zoals de Europese Commissie 
voorstelt, lijkt niet rechtvaardig voor de luchtvaartmaatschappijen. Ze moeten er daarentegen 
wel voor zorgen dat hun passagiers zo snel mogelijk op hun eindbestemming raken en ze 
moeten de passagiers, afhankelijk van het tijdstip, de mogelijkheid bieden om wat te eten.

Amendement 154
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een vertraging op het tarmac meer dan 
één uur duurt, stelt de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert, met inachtneming van de 
veiligheidsvoorschriften, gratis 
toiletfaciliteiten en drinkwater ter 
beschikking, zorgt zij voor passende 
verwarming of koeling van de 
passagierscabine en ziet zij erop toe dat 
passende medische bijstand beschikbaar is, 
indien nodig. Als een vertraging op het 
tarmac de maximumduur van vijf uur 
bereikt, keert het luchtvaartuig terug naar 

Als een vertraging op het tarmac meer dan 
één uur duurt, stelt de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert, met inachtneming van de 
veiligheidsvoorschriften, gratis 
toiletfaciliteiten en drinkwater ter 
beschikking, zorgt zij voor passende 
verwarming of koeling van de 
passagierscabine en ziet zij erop toe dat 
passende medische bijstand beschikbaar is, 
indien nodig. Als een vertraging op het 
tarmac de maximumduur van drie uur 
bereikt, keert het luchtvaartuig terug naar 
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de gate of naar een ander geschikt 
uitstappunt waar de passagiers kunnen 
uitstappen en dezelfde bijstand kunnen 
genieten als vermeld in lid 1, tenzij het 
luchtvaartuig zijn plaats op het tarmac niet 
kan verlaten om veiligheids- of 
beveiligingsredenen.

de gate of naar een ander geschikt 
uitstappunt waar de passagiers kunnen 
uitstappen en dezelfde bijstand kunnen 
genieten als vermeld in lid 1, tenzij het 
luchtvaartuig zijn plaats op het tarmac niet 
kan verlaten om veiligheids- of 
beveiligingsredenen.

Or. de

Amendement 155
Sylvana Rapti

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een vertraging op het tarmac meer dan 
één uur duurt, stelt de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert, met inachtneming van de 
veiligheidsvoorschriften, gratis 
toiletfaciliteiten en drinkwater ter 
beschikking, zorgt zij voor passende 
verwarming of koeling van de 
passagierscabine en ziet zij erop toe dat 
passende medische bijstand beschikbaar is, 
indien nodig. Als een vertraging op het 
tarmac de maximumduur van vijf uur 
bereikt, keert het luchtvaartuig terug naar 
de gate of naar een ander geschikt 
uitstappunt waar de passagiers kunnen 
uitstappen en dezelfde bijstand kunnen 
genieten als vermeld in lid 1, tenzij het 
luchtvaartuig zijn plaats op het tarmac niet 
kan verlaten om veiligheids- of 
beveiligingsredenen.

Als er zich een vertraging op het tarmac 
voordoet, stelt de luchtvaartmaatschappij 
die de vlucht uitvoert, met inachtneming 
van de veiligheidsvoorschriften, gratis 
toiletfaciliteiten en drinkwater ter 
beschikking, zorgt zij voor passende 
verwarming of koeling van de 
passagierscabine en ziet zij erop toe dat 
passende medische bijstand beschikbaar is, 
indien nodig. Als een vertraging op het 
tarmac de maximumduur van twee uur 
bereikt, keert het luchtvaartuig terug naar 
de gate of naar een ander geschikt 
uitstappunt waar de passagiers kunnen 
uitstappen en dezelfde bijstand kunnen 
genieten als vermeld in lid 1, tenzij het 
luchtvaartuig zijn plaats op het tarmac niet 
kan verlaten om veiligheids- of 
beveiligingsredenen.

Or. en
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Amendement 156
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een vertraging op het tarmac meer dan 
één uur duurt, stelt de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert, met inachtneming van de 
veiligheidsvoorschriften, gratis 
toiletfaciliteiten en drinkwater ter 
beschikking, zorgt zij voor passende 
verwarming of koeling van de 
passagierscabine en ziet zij erop toe dat 
passende medische bijstand beschikbaar is, 
indien nodig. Als een vertraging op het 
tarmac de maximumduur van vijf uur 
bereikt, keert het luchtvaartuig terug naar 
de gate of naar een ander geschikt 
uitstappunt waar de passagiers kunnen 
uitstappen en dezelfde bijstand kunnen 
genieten als vermeld in lid 1, tenzij het 
luchtvaartuig zijn plaats op het tarmac niet 
kan verlaten om veiligheids- of 
beveiligingsredenen.

Als een vertraging op het tarmac meer dan 
één uur duurt, stelt de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert, met inachtneming van de 
veiligheidsvoorschriften, gratis 
toiletfaciliteiten en drinkwater ter 
beschikking, zorgt zij voor passende
verwarming of koeling van de 
passagierscabine en ziet zij erop toe dat 
passende medische bijstand beschikbaar is, 
indien nodig. Als een vertraging op het 
tarmac de maximumduur van twee uur 
bereikt, keert het luchtvaartuig terug naar 
de gate of naar een ander geschikt 
uitstappunt waar de passagiers kunnen 
uitstappen en dezelfde bijstand kunnen 
genieten als vermeld in lid 1, tenzij het 
luchtvaartuig zijn plaats op het tarmac niet 
kan verlaten om veiligheids- of 
beveiligingsredenen.

Or. de

Amendement 157
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een vertraging op het tarmac meer dan 
één uur duurt, stelt de 

Als zich tevens een vertraging op het 
tarmac voordoet, stelt de 
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luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert, met inachtneming van de 
veiligheidsvoorschriften, gratis 
toiletfaciliteiten en drinkwater ter 
beschikking, zorgt zij voor passende 
verwarming of koeling van de 
passagierscabine en ziet zij erop toe dat 
passende medische bijstand beschikbaar is, 
indien nodig. Als een vertraging op het 
tarmac de maximumduur van vijf uur 
bereikt, keert het luchtvaartuig terug naar 
de gate of naar een ander geschikt 
uitstappunt waar de passagiers kunnen 
uitstappen en dezelfde bijstand kunnen 
genieten als vermeld in lid 1, tenzij het 
luchtvaartuig zijn plaats op het tarmac niet 
kan verlaten om veiligheids- of 
beveiligingsredenen.'

luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert, met inachtneming van de 
veiligheidsvoorschriften, gratis 
toiletfaciliteiten en drinkwater ter 
beschikking, zorgt zij voor passende 
verwarming of koeling van de 
passagierscabine en ziet zij erop toe dat 
passende medische bijstand beschikbaar is, 
indien nodig. Als een vertraging op het 
tarmac de maximumduur van twee uur 
bereikt, keert het luchtvaartuig terug naar 
de gate of naar een ander geschikt 
uitstappunt waar de passagiers kunnen 
uitstappen en dezelfde bijstand kunnen 
genieten als vermeld in lid 1, tenzij het 
luchtvaartuig zijn plaats op het tarmac niet 
kan verlaten om veiligheids- of 
beveiligingsredenen.'

Or. el

Motivering

Een vertraging op het tarmac van tenminste vijf uur voordat men verplicht is passagiers te 
laten uitstappen, is veel te lang. Dit moet worden gewijzigd in twee uur. Bovendien moet de 
luchtvaartmaatschappij in geval van vertraging op het tarmac de passagiers gratis de 
fundamentele benodigdheden ter beschikking stellen.

Amendement 158
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een vertraging op het tarmac meer dan 
één uur duurt, stelt de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert, met inachtneming van de 
veiligheidsvoorschriften, gratis 
toiletfaciliteiten en drinkwater ter 
beschikking, zorgt zij voor passende 
verwarming of koeling van de 

Als een vertraging op het tarmac meer dan 
één uur duurt, stelt de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert, met inachtneming van de 
veiligheidsvoorschriften, gratis 
toiletfaciliteiten en drinkwater ter 
beschikking, zorgt zij voor passende 
verwarming of koeling van de 
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passagierscabine en ziet zij erop toe dat 
passende medische bijstand beschikbaar is, 
indien nodig. Als een vertraging op het 
tarmac de maximumduur van vijf uur 
bereikt, keert het luchtvaartuig terug naar 
de gate of naar een ander geschikt 
uitstappunt waar de passagiers kunnen 
uitstappen en dezelfde bijstand kunnen 
genieten als vermeld in lid 1, tenzij het 
luchtvaartuig zijn plaats op het tarmac niet 
kan verlaten om veiligheids- of 
beveiligingsredenen.

passagierscabine en ziet zij erop toe dat 
passende medische bijstand beschikbaar is, 
indien nodig. Als een vertraging op het 
tarmac de maximumduur van vier uur 
bereikt, keert het luchtvaartuig terug naar 
de gate of naar een ander geschikt 
uitstappunt waar de passagiers kunnen 
uitstappen en dezelfde bijstand kunnen 
genieten als vermeld in lid 1, tenzij het 
luchtvaartuig zijn plaats op het tarmac niet 
kan verlaten om veiligheids-, beveiligings-
of juridische redenen.

Or. fr

Motivering

Vijf uur wachten in een stilstaand vliegtuig op het tarmac lijkt bijzonder lang voor passagiers 
en daarom moet deze duur verkort worden. Echter kunnen ook juridische redenen waardoor 
een luchtvaartuig zijn plaats op het tarmac niet kan verlaten, met name in verband met het 
immigratiebeleid, passagiers verhinderen om het vliegtuig te verlaten en deze redenen moeten 
ook in aanmerking worden genomen.

Amendement 159
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een vertraging op het tarmac langer 
dan één uur duurt moeten maaltijden en 
drankjes worden aangeboden 
overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder a).

Or. el

Amendement 160
Robert Rochefort
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter c bis
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het nieuwe lid 5 bis wordt 
toegevoegd:
"5 bis. In geval van annulering van een 
vlucht als gevolg van de insolventie van 
een luchtvaartmaatschappij of de 
opschorting van de activiteiten van een 
luchtvaartmaatschappij vanwege de 
intrekking van haar 
exploitatievergunning, hebben passagiers 
het recht op compensatie of een 
retourvlucht naar het vertrekpunt in 
overeenstemming met artikel 8, lid 1, 
letter a, evenals op het in artikel 9 
gespecificeerde recht op verzorging. De 
luchtvaartmaatschappijen verschaffen 
een genoegzaam bewijs van veiligheid 
voor de kosten van de terugbetaling en 
repatriëring."

Or. fr

Motivering

Passagiers die te maken krijgen met een luchtvaartmaatschappij die haar activiteiten stopzet, 
moet een rechtsmiddel worden geboden om de prijs van hun ongebruikte ticket terug te 
krijgen of om gerepatrieerd te worden indien zij al in het buitenland zijn. In deze situatie moet 
een soortgelijke bescherming worden voorzien als de bescherming die momenteel al wordt 
geboden aan consumenten die een pakketreis hebben geboekt (Richtlijn 90/314/EEG). De 
luchtvaartmaatschappijen zijn vrij om de middelen daartoe (fonds, verzekering ...) te bepalen.

Amendement 161
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 bis – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een passagier een aansluitende vlucht 
mist ten gevolge van een vertraging of 
wijziging van het vluchtschema van een 
voorgaande vlucht, biedt de 
communautaire luchtvaartmaatschappij die
de aansluitende vlucht uitvoert de 
passagier het volgende aan:

Als een passagier een aansluitende vlucht 
mist ten gevolge van een vertraging of 
wijziging van het vluchtschema van een 
voorgaande vlucht, biedt de 
communautaire luchtvaartmaatschappij die 
verantwoordelijk is voor de vertraging de 
passagier het volgende aan:

Or. en

Amendement 162
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een passagier een aansluitende vlucht 
mist ten gevolge van een vertraging of 
wijziging van het vluchtschema van een 
voorgaande vlucht, biedt de 
communautaire luchtvaartmaatschappij die 
de aansluitende vlucht uitvoert de 
passagier het volgende aan:

Als een passagier een aansluitende vlucht 
mist ten gevolge van een vertraging of 
wijziging van het vluchtschema van een 
voorgaande vlucht, biedt de 
communautaire luchtvaartmaatschappij die 
verantwoordelijk is voor de vertraging de 
passagier het volgende aan:

Or. en

Amendement 163
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 bis – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een passagier een aansluitende vlucht 
mist ten gevolge van een vertraging of 
wijziging van het vluchtschema van een 
voorgaande vlucht, biedt de 
communautaire luchtvaartmaatschappij die 
de aansluitende vlucht uitvoert de 
passagier het volgende aan:

Als een passagier een aansluitende vlucht 
mist ten gevolge van een vertraging of 
wijziging van het vluchtschema van een 
voorgaande vlucht, biedt de 
communautaire luchtvaartmaatschappij die 
verantwoordelijk is voor de vertraging de 
passagier het volgende aan:

Or. pl

Amendement 164
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een passagier een aansluitende vlucht 
mist ten gevolge van een vertraging of 
wijziging van het vluchtschema van een 
voorgaande vlucht, biedt de 
communautaire luchtvaartmaatschappij die 
de aansluitende vlucht uitvoert de 
passagier het volgende aan:

Als een passagier een aansluitende vlucht 
mist ten gevolge van een vertraging of 
wijziging van het vluchtschema van een 
voorgaande vlucht, biedt de voor de 
vertraging verantwoordelijke 
communautaire luchtvaartmaatschappij de 
passagier het volgende aan:

Or. fr

Motivering

Het lijkt maar eerlijk dat de verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij de gevolgen van de 
vertraging draagt en niet de luchtvaartmaatschappij die de volgende vlucht uitvoert.

Amendement 165
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
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Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 bis – lid 1 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een passagier een aansluitende vlucht 
mist ten gevolge van een vertraging of 
wijziging van het vluchtschema van een 
voorgaande vlucht, biedt de
communautaire luchtvaartmaatschappij die
de aansluitende vlucht uitvoert de 
passagier het volgende aan:

Als een passagier een aansluitende vlucht 
mist ten gevolge van een vertraging of 
wijziging van het vluchtschema van een 
voorgaande vlucht, biedt de 
communautaire luchtvaartmaatschappij die 
voor de vertraging verantwoordelijk is, de 
passagier het volgende aan:

Or. de

Motivering

Voorstel op grond van artikel 6 bis, lid 2. De vertraging van de betrokken vlucht moet de 
grondslag vormen voor de berekening van de compensatie, niet de gehele vertraging op het 
aankomstpunt. Voorts zijn passagiers bij aansluitende vluchten in het kader van een 
doorlopende boeking beschermd door het contract zelf en door het Verdrag van Montreal.

Amendement 166
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 bis – lid 1 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

de in artikel 9, lid 1, onder a), en artikel 9, 
lid 2, vermelde bijstand als de passagiers 
minstens twee uur langer moeten wachten 
op aansluiting; en

de in artikel 9, lid 1, onder a), en in artikel 
9, lid 2, vermelde bijstand; en

Or. de

Amendement 167
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6



AM\1005678NL.doc 47/88 PE521.501v01-00

NL

Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 bis – lid 1 – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

als de geplande vertrektijd van de 
alternatieve vlucht of het andere vervoer 
dat krachtens artikel 8 wordt aangeboden 
minstens 5 uur later is dan de geplande 
vertrektijd van de gemiste vlucht en de 
vertraging één of meer nachten omvat: de 
in artikel 9, lid 1, onder b) en c), 
gespecificeerde bijstand.

als de geplande vertrektijd van de 
alternatieve vlucht of het andere vervoer 
dat krachtens artikel 8 wordt aangeboden 
minstens drie uur later is dan de geplande 
vertrektijd van de gemiste vlucht en de 
vertraging één of meer nachten omvat: de 
in artikel 9, lid 1, onder b) en c), 
gespecificeerde bijstand.

Or. de

Amendement 168
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een passagier een aansluitende vlucht 
op een EU-luchthaven mist ten gevolge 
van een vertraging van een voorgaande 
vlucht, heeft hij recht op compensatie van 
de communautaire 
luchtvaartmaatschappij die de voorgaande 
vlucht uitvoerde, overeenkomstig 
artikel 6, lid 2. De vertraging wordt 
berekend op basis van de geplande 
aankomsttijd op de eindbestemming.

Schrappen

Or. en

Amendement 169
Andreas Schwab
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een passagier een aansluitende vlucht 
op een EU-luchthaven mist ten gevolge 
van een vertraging van een voorgaande 
vlucht, heeft hij recht op compensatie van 
de communautaire 
luchtvaartmaatschappij die de voorgaande 
vlucht uitvoerde, overeenkomstig artikel 
6, lid 2. De vertraging wordt berekend op 
basis van de geplande aankomsttijd op de 
eindbestemming.

Schrappen

Or. de

Motivering

De vertraging van de betrokken vlucht moet de grondslag vormen voor de berekening van de 
compensatie, niet de gehele vertraging op het aankomstpunt. Voorts zijn passagiers bij 
aansluitende vluchten in het kader van een doorlopende boeking beschermd door het contract 
zelf en door het Verdrag van Montreal.

Amendement 170
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 bis - lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een passagier een aansluitende vlucht 
op een EU-luchthaven mist ten gevolge 
van een vertraging van een voorgaande 
vlucht, heeft hij recht op compensatie van 
de communautaire luchtvaartmaatschappij 
die de voorgaande vlucht uitvoerde, 
overeenkomstig artikel 6, lid 2. De 
vertraging wordt berekend op basis van de 
geplande aankomsttijd op de 

Als een passagier een aansluitende vlucht 
op een EU-luchthaven mist ten gevolge 
van een vertraging van een voorgaande 
vlucht, heeft hij recht op compensatie van 
de communautaire luchtvaartmaatschappij 
die de voorgaande vlucht uitvoerde, 
overeenkomstig artikel 6, lid 2. De 
schadevergoeding wordt berekend op basis 
van de vertraging ten opzichte van de
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eindbestemming. geplande aankomsttijd van deze 
voorgaande vlucht.

Or. pl

Amendement 171
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een passagier een aansluitende vlucht 
op een EU-luchthaven mist ten gevolge 
van een vertraging van een voorgaande 
vlucht, heeft hij recht op compensatie van 
de communautaire luchtvaartmaatschappij 
die de voorgaande vlucht uitvoerde, 
overeenkomstig artikel 6, lid 2. De 
vertraging wordt berekend op basis van de 
geplande aankomsttijd op de 
eindbestemming.

Als een passagier een aansluitende vlucht 
op een EU-luchthaven mist ten gevolge 
van een vertraging van een voorgaande 
vlucht, ook al is die te wijten aan 
buitengewone omstandigheden, heeft hij 
recht op compensatie van de 
communautaire luchtvaartmaatschappij die 
de voorgaande vlucht uitvoerde, 
overeenkomstig artikel 6, lid 2. De 
vertraging wordt berekend op basis van de 
geplande aankomsttijd op de 
eindbestemming.

Or. fr

Amendement 172
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 bis – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zien erop toe dat 
partijen die ervoor kiezen om een geschil 
op te lossen door middel van een 
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procedure bij de nationale 
handhavingsorganen of instanties voor 
alternatieve geschillenbeslechting in de 
zin van Richtlijn 2013/11/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 
21 mei 2013 betreffende alternatieve 
beslechting van consumentengeschillen 
en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 
Richtlijn 2009/22/EG1, waarvan de 
uitkomst niet bindend is, vervolgens niet 
worden belet dat geschil aanhangig te 
maken bij de rechter doordat 
verjaringstermijnen in de loop van een 
dergelijke procedure zijn verstreken. Dit 
laat de verjaringsbepalingen in 
internationale overeenkomsten waarbij de 
lidstaten partij zijn, onverlet.
__________________
1 PB L 165 van 18.6.2013, blz. 63.

Or. en

Amendement 173
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lid 2 laat alle regelingen inzake 
schadeloosstelling tussen de getroffen 
luchtvaartmaatschappijen onverlet.

Schrappen

Or. en

Amendement 174
Andreas Schwab
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lid 2 laat alle regelingen inzake 
schadeloosstelling tussen de getroffen 
luchtvaartmaatschappijen onverlet.

Schrappen

Or. de

Motivering

Voorstel op grond van artikel 6 bis, lid 2. De vertraging van de betrokken vlucht moet de 
grondslag vormen voor de berekening van de compensatie, niet de gehele vertraging op het 
aankomstpunt. Voorts zijn passagiers bij aansluitende vluchten in het kader van een 
doorlopende boeking beschermd door het contract zelf en door het Verdrag van Montreal.

Amendement 175
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Leden 1 en 2 zijn ook van toepassing op 
luchtvaartmaatschappijen uit derde landen 
die een aansluitende vlucht uitvoeren naar 
of van een EU-luchthaven.

Lid 1 is ook van toepassing op 
luchtvaartmaatschappijen uit derde landen 
die een aansluitende vlucht uitvoeren naar 
of van een EU-luchthaven.

Or. en

Amendement 176
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
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Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Leden 1 en 2 zijn ook van toepassing op 
luchtvaartmaatschappijen uit derde landen 
die een aansluitende vlucht uitvoeren naar 
of van een EU-luchthaven.'

Lid 1 is ook van toepassing op 
luchtvaartmaatschappijen uit derde landen 
die een aansluitende vlucht uitvoeren naar 
of van een EU-luchthaven.'

Or. de

Motivering

Voorstel op grond van artikel 6 bis, lid 2. De vertraging van de betrokken vlucht moet de 
grondslag vormen voor de berekening van de compensatie, niet de gehele vertraging op het 
aankomstpunt. Voorts zijn passagiers bij aansluitende vluchten in het kader van een 
doorlopende boeking beschermd door het contract zelf en door het Verdrag van Montreal.

Amendement 177
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter -a (nieuw)
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) In lid 1 wordt de inleidende zin 
vervangen door:
‘Wanneer naar dit artikel wordt verwezen, 
krijgen de passagiers per vertraagde 
vlucht een compensatie die overeenkomt 
met de totale prijs van het vliegticket, die 
echter de volgende bedragen niet kan 
overschrijden:’

Or. de

Motivering

De bedragen zijn onevenredig voor "low-cost"-maatschappijen. Een restitutie van 250 euro 
voor een ticket dat slechts 49 euro heeft gekost is niet economisch. Daarom moeten 
vorderingen worden beperkt tot de prijs van een ticket, en anders tot de genoemde maximale 
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bedragen. Het is echter uitdrukkelijk mogelijk om dit bedrag bij een vertraagde heen- én 
terugvlucht 2 x als terugbetaling te verkrijgen.

Amendement 178
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter a
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In lid 1 wordt het woord "vluchten" 
vervangen door "reizen".

Schrappen

Or. de

Motivering

Voorstel op grond van artikel 6 bis, lid 2. De vertraging van de betrokken vlucht moet de 
grondslag vormen voor de berekening van de compensatie, niet de gehele vertraging op het 
aankomstpunt. Voorts zijn passagiers bij aansluitende vluchten in het kader van een 
doorlopende boeking beschermd door het contract zelf en door het Verdrag van Montreal. 
Daarom moet ook de momenteel geldige term ‘vluchten’ behouden blijven en niet door de 
term ‘reizen' worden vervangen.

Amendement 179
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 1 vermelde compensatie wordt 
contant, via (elektronische) overschrijving 
of met een bankcheque betaald.

De in lid 1 vermelde compensatie wordt 
uiterlijk binnen zeven dagen contant, via 
(elektronische) overschrijving of met een 
bankcheque of, als de passagier daarmee 
schriftelijk instemt, in de vorm van 
vouchers en/of andere diensten betaald.
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Or. el

Amendement 180
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De luchtvaartmaatschappij kan een 
vrijwillige overeenkomst sluiten met de 
passagier ter vervanging van de in lid 1 
uiteengezette compensatiebepalingen, 
voor zover deze overeenkomst wordt 
bevestigd door een document dat door de 
passagier is ondertekend en waarin hij 
wordt herinnerd aan het recht op 
compensatie uit hoofde van deze 
verordening.

Schrappen

Or. de

Amendement 181
Sylvana Rapti

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De luchtvaartmaatschappij kan een 
vrijwillige overeenkomst sluiten met de 
passagier ter vervanging van de in lid 1 
uiteengezette compensatiebepalingen, voor 
zover deze overeenkomst wordt bevestigd 
door een document dat door de passagier is 
ondertekend en waarin hij wordt herinnerd 
aan het recht op compensatie uit hoofde 

De luchtvaartmaatschappij kan een 
vrijwillige overeenkomst sluiten met de 
passagier ter vervanging van de in lid 1 
uiteengezette compensatiebepalingen door 
reischeques en/of andere diensten, voor 
zover deze overeenkomst wordt bevestigd 
door een document dat door de passagier is 
ondertekend en waarin hij wordt herinnerd 
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van deze verordening. aan het recht op compensatie uit hoofde 
van deze verordening. De bewijslast ten 
aanzien van bovenstaande overeenkomst 
ligt bij de exploiterende 
luchtvaartmaatschappij.

Or. en

Amendement 182
Emma McClarkin, Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

terugbetaling van de ticketprijs binnen 
zeven dagen na het verzoek van de 
passagier, op de in artikel 7, lid 3, bepaalde 
wijze, voor het gedeelte of de gedeelten 
van de reis die niet zijn afgelegd en voor 
het gedeelte of de gedeelten die reeds zijn 
afgelegd indien verder reizen in het licht 
van het oorspronkelijke reisplan van de 
passagier geen zin meer heeft, alsmede, in 
voorkomend geval,

terugbetaling van de ticketprijs binnen 
zeven werkdagen na het verzoek van de 
passagier, op de in artikel 7, lid 3, bepaalde 
wijze, voor het gedeelte of de gedeelten 
van de reis die niet zijn afgelegd en voor 
het gedeelte of de gedeelten die reeds zijn 
afgelegd indien verder reizen in het licht 
van het oorspronkelijke reisplan van de 
passagier geen zin meer heeft, alsmede, in 
voorkomend geval,

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking dat het om werk-, en niet om kalenderdagen gaat. (Het resterende deel 
van de motivering is niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 183
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 9 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de luchtvaartmaatschappij die de 
vlucht uitvoert kan aantonen dat de 
annulering, vertraging of wijziging van het 
vluchtschema werd veroorzaakt door 
buitengewone omstandigheden en dat de 
annulering, vertraging of wijziging van het 
vluchtschema ondanks het treffen van alle 
redelijke maatregelen niet kon worden 
voorkomen, mag zij de totale kosten van de 
accommodatie die overeenkomstig lid 1, 
onder b), ter beschikking moet worden 
gesteld, beperken tot 100 euro per nacht en 
per passagier en tot maximum drie
nachten. Als de luchtvaartmaatschappij die 
de vlucht uitvoert ervoor kiest deze 
beperking toe te passen, moet zij de 
passagiers niettemin informatie verstrekken 
over accommodatie die na deze drie
nachten beschikbaar is; deze verplichting 
komt bovenop de in artikel 14 vermelde 
informatieverplichting.

Als de luchtvaartmaatschappij die de 
vlucht uitvoert kan aantonen dat de 
annulering, vertraging of wijziging van het 
vluchtschema werd veroorzaakt door 
buitengewone omstandigheden en dat de 
annulering, vertraging of wijziging van het 
vluchtschema ondanks het treffen van alle 
redelijke maatregelen niet kon worden 
voorkomen, mag zij de totale kosten van de 
accommodatie die overeenkomstig lid 1, 
onder b), ter beschikking moet worden 
gesteld, beperken tot 150 euro per nacht en 
per passagier en tot maximum zeven
nachten. Als de luchtvaartmaatschappij die 
de vlucht uitvoert ervoor kiest deze 
beperking toe te passen, moet zij de 
passagiers niettemin informatie verstrekken 
over accommodatie die na deze zes nachten 
beschikbaar is; deze verplichting komt 
bovenop de in artikel 14 vermelde 
informatieverplichting.

Or. en

Amendement 184
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de luchtvaartmaatschappij die de 
vlucht uitvoert kan aantonen dat de 
annulering, vertraging of wijziging van het 
vluchtschema werd veroorzaakt door 
buitengewone omstandigheden en dat de 
annulering, vertraging of wijziging van het 
vluchtschema ondanks het treffen van alle 
redelijke maatregelen niet kon worden 
voorkomen, mag zij de totale kosten van 

Als de luchtvaartmaatschappij die de 
vlucht uitvoert kan aantonen dat de 
annulering, vertraging of wijziging van het 
vluchtschema werd veroorzaakt door 
buitengewone omstandigheden en dat de 
annulering, vertraging of wijziging van het 
vluchtschema ondanks het treffen van alle 
redelijke maatregelen niet kon worden 
voorkomen, mag zij de accommodatie die 
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de accommodatie die overeenkomstig lid 1, 
onder b), ter beschikking moet worden 
gesteld, beperken tot 100 euro per nacht 
en per passagier en tot maximum drie 
nachten. Als de luchtvaartmaatschappij die 
de vlucht uitvoert ervoor kiest deze 
beperking toe te passen, moet zij de 
passagiers niettemin informatie 
verstrekken over accommodatie die na 
deze drie nachten beschikbaar is; deze 
verplichting komt bovenop de in artikel 14 
vermelde informatieverplichting.

overeenkomstig lid 1, onder b), ter 
beschikking moet worden gesteld, 
beperken tot maximum drie nachten. De 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert moet de passagiers informatie 
verstrekken over accommodatie die na 
deze drie nachten beschikbaar is; deze 
verplichting komt bovenop de in artikel 14 
vermelde informatieverplichting.

Or. en

Motivering

Bij het verschaffen van onderdak moet rekening worden gehouden met factoren zoals de 
prijsverschillen tussen de lidstaten en de beschikbaarheid van kamers in de buurt van de 
luchthaven, en moet geen maximum worden vastgesteld voor de kosten van de accommodatie.

Amendement 185
Franz Obermayr

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de luchtvaartmaatschappij die de 
vlucht uitvoert kan aantonen dat de 
annulering, vertraging of wijziging van het 
vluchtschema werd veroorzaakt door 
buitengewone omstandigheden en dat de 
annulering, vertraging of wijziging van het 
vluchtschema ondanks het treffen van alle 
redelijke maatregelen niet kon worden 
voorkomen, mag zij de totale kosten van de 
accommodatie die overeenkomstig lid 1, 
onder b), ter beschikking moet worden 
gesteld, beperken tot 100 euro per nacht en 
per passagier en tot maximum drie
nachten. Als de luchtvaartmaatschappij die 
de vlucht uitvoert ervoor kiest deze 

Als de luchtvaartmaatschappij die de 
vlucht uitvoert kan aantonen dat de 
annulering, vertraging of wijziging van het 
vluchtschema werd veroorzaakt door 
buitengewone omstandigheden en dat de 
annulering, vertraging of wijziging van het 
vluchtschema ondanks het treffen van alle 
redelijke maatregelen niet kon worden 
voorkomen, mag zij de totale kosten van de 
accommodatie die overeenkomstig lid 1, 
onder b), ter beschikking moet worden 
gesteld, beperken tot 100 euro per nacht en 
per passagier en tot maximum acht
nachten. Als de luchtvaartmaatschappij die 
de vlucht uitvoert ervoor kiest deze 
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beperking toe te passen, moet zij de 
passagiers niettemin informatie verstrekken 
over accommodatie die na deze drie
nachten beschikbaar is; deze verplichting 
komt bovenop de in artikel 14 vermelde 
informatieverplichting.

beperking toe te passen, moet zij de 
passagiers niettemin informatie verstrekken 
over accommodatie die na deze acht
nachten beschikbaar is; deze verplichting 
komt bovenop de in artikel 14 vermelde 
informatieverplichting.

Or. de

Amendement 186
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de luchtvaartmaatschappij die de 
vlucht uitvoert kan aantonen dat de 
annulering, vertraging of wijziging van het 
vluchtschema werd veroorzaakt door 
buitengewone omstandigheden en dat de 
annulering, vertraging of wijziging van het 
vluchtschema ondanks het treffen van alle 
redelijke maatregelen niet kon worden 
voorkomen, mag zij de totale kosten van de 
accommodatie die overeenkomstig lid 1, 
onder b), ter beschikking moet worden 
gesteld, beperken tot 100 euro per nacht en 
per passagier en tot maximum drie nachten. 
Als de luchtvaartmaatschappij die de 
vlucht uitvoert ervoor kiest deze beperking 
toe te passen, moet zij de passagiers 
niettemin informatie verstrekken over 
accommodatie die na deze drie nachten 
beschikbaar is; deze verplichting komt 
bovenop de in artikel 14 vermelde 
informatieverplichting.

Als de luchtvaartmaatschappij die de 
vlucht uitvoert kan aantonen dat de 
annulering, vertraging of wijziging van het 
vluchtschema werd veroorzaakt door 
buitengewone omstandigheden en dat de 
annulering, vertraging of wijziging van het 
vluchtschema ondanks het treffen van alle 
redelijke maatregelen niet kon worden 
voorkomen, mag zij de totale kosten van de 
accommodatie die overeenkomstig lid 1, 
onder b), ter beschikking moet worden 
gesteld, beperken tot 250 euro per nacht en 
per passagier en tot maximum drie nachten. 
Als de luchtvaartmaatschappij die de 
vlucht uitvoert ervoor kiest deze beperking 
toe te passen, moet zij de passagiers 
niettemin informatie verstrekken over 
accommodatie die na deze drie nachten 
beschikbaar is; deze verplichting komt 
bovenop de in artikel 14 vermelde 
informatieverplichting.

Or. de
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Amendement 187
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de luchtvaartmaatschappij die de 
vlucht uitvoert kan aantonen dat de 
annulering, vertraging of wijziging van het 
vluchtschema werd veroorzaakt door 
buitengewone omstandigheden en dat de 
annulering, vertraging of wijziging van het 
vluchtschema ondanks het treffen van alle 
redelijke maatregelen niet kon worden 
voorkomen, mag zij de totale kosten van de 
accommodatie die overeenkomstig lid 1, 
onder b), ter beschikking moet worden 
gesteld, beperken tot 100 euro per nacht en 
per passagier en tot maximum drie 
nachten. Als de luchtvaartmaatschappij 
die de vlucht uitvoert ervoor kiest deze 
beperking toe te passen, moet zij de 
passagiers niettemin informatie 
verstrekken over accommodatie die na 
deze drie nachten beschikbaar is; deze 
verplichting komt bovenop de in artikel 14 
vermelde informatieverplichting.

Als de luchtvaartmaatschappij die de 
vlucht uitvoert kan aantonen dat de 
annulering, vertraging of wijziging van het 
vluchtschema werd veroorzaakt door 
buitengewone omstandigheden en dat de 
annulering, vertraging of wijziging van het 
vluchtschema ondanks het treffen van alle 
redelijke maatregelen niet kon worden 
voorkomen, mag zij de totale kosten van de 
accommodatie die overeenkomstig lid 1, 
onder b), ter beschikking moet worden 
gesteld, beperken tot 200 euro per nacht en 
per passagier.

Or. de

Amendement 188
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verplichting om accommodatie ter Schrappen
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beschikking te stellen overeenkomstig lid 
1, onder b), geldt niet als de vlucht 
hoogstens 250 km lang is en wordt 
uitgevoerd met een luchtvaartuig met een 
maximumcapaciteit van hoogstens 80 
stoelen, behalve als het een aansluitende 
vlucht betreft. Als de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert deze uitzondering wenst toe te 
passen, moet zij de passagiers niettemin 
informatie verstrekken over beschikbare 
accommodatie.

Or. de

Amendement 189
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verplichting om accommodatie ter 
beschikking te stellen overeenkomstig lid 
1, onder b), geldt niet als de vlucht 
hoogstens 250 km lang is en wordt 
uitgevoerd met een luchtvaartuig met een 
maximumcapaciteit van hoogstens 80 
stoelen, behalve als het een aansluitende 
vlucht betreft. Als de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert deze uitzondering wenst toe te 
passen, moet zij de passagiers niettemin 
informatie verstrekken over beschikbare 
accommodatie.

schrappen

Or. el

Motivering

Het valt moeilijk te begrijpen waarom de afstand in dit geval bepalend zou zijn voor het al 
dan niet aanbieden van accommodatie aan de passagier. Er mag ook geen sprake zijn van een 
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beperking op basis van het aantal stoelen in een vliegtuig, omdat op een groot aantal 
regionale en insulaire luchthavens kleine vliegtuigen worden ingezet.

Amendement 190
Sylvana Rapti

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 9 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een passagier voor terugbetaling kiest 
overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder a), 
als hij zich op de luchthaven bevindt waar 
zijn reis begint, of als hij kiest voor 
herroutering op een latere datum 
overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder c), 
heeft hij voor de desbetreffende vlucht 
geen recht op verzorging uit hoofde van 
artikel 9, lid 1.

Als een passagier voor terugbetaling kiest 
overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder a), 
als hij zich op de luchthaven bevindt waar 
zijn reis begint, of als hij kiest voor 
herroutering op een latere datum 
overeenkomstig artikel 8, lid 1, onder c), 
heeft hij voor de desbetreffende vlucht 
geen recht op verzorging uit hoofde van 
artikel 9, leden 1 bis en ter.

Or. en

Amendement 191
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 14 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het volgende lid -1 wordt ingevoegd voor 
het eerste lid:
-1. De luchtvaartmaatschappijen zien erop 
toe dat op elke luchthaven waar zij actief 
zijn contactpersonen of door de betrokken 
luchtvaartmaatschappij gemachtigde 
derden gereed staan die de passagiers de 
nodige informatie verstrekken over hun 
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rechten, met inbegrip van 
klachtenprocedures, die de passagiers 
bijstand verlenen en bij een verstoring 
van een vlucht, verloren gegane of 
vertraagde bagage meteen maatregelen 
treffen.’ 

Or. de

Amendement 192
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 14 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van annulering of vertraging bij 
vertrek verstrekt de luchtvaartmaatschappij 
die de vlucht uitvoert de passagiers zo snel 
mogelijk, en uiterlijk 30 minuten na de 
geplande vertrektijd, informatie over de 
situatie en over de verwachte vertrektijd, 
zodra deze informatie beschikbaar is, voor 
zover de luchtvaartmaatschappij de 
contactgegevens van de passagier heeft 
ontvangen overeenkomstig leden 6 en 7, in 
geval het ticket via een tussenpersoon is 
gekocht.

In geval van annulering of vertraging bij 
vertrek verstrekt de luchtvaartmaatschappij 
die de vlucht uitvoert de passagiers zo snel 
mogelijk, en uiterlijk op de geplande 
vertrektijd, informatie over de situatie en 
over de verwachte vertrektijd, zodra deze 
informatie beschikbaar is, voor zover de 
luchtvaartmaatschappij de contactgegevens 
van de passagier heeft ontvangen 
overeenkomstig leden 6 en 7, in geval het 
ticket via een tussenpersoon is gekocht.

Or. fr

Motivering

Idealiter wordt de informatie aan de passagiers verstrekt zodra ze beschikbaar is en zo 
mogelijk vóór de geplande vertrektijd. Wat betreft de maximumtermijn waarbinnen deze 
informatie moet worden verstrekt, kan redelijkerwijs van de luchtvaartmaatschappij verwacht 
worden dat ze de passagiers uiterlijk op het geplande tijdstip van opstijgen van het vliegtuig 
van de situatie op de hoogte brengt.
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Amendement 193
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de passagier zijn ticket niet 
rechtstreeks koopt bij de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert maar bij een in de Unie gevestigde 
tussenpersoon, verstrekt deze 
tussenpersoon de contactgegevens van de 
passagier aan de luchtvaartmaatschappij, 
voor zover de passagier daartoe 
uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming 
heeft gegeven. Deze toestemming mag 
alleen worden gegeven op "opt in"-basis. 
De luchtvaartmaatschappij mag deze 
contactgegevens uitsluitend gebruiken om 
de bij dit artikel vastgestelde 
informatieverplichting na te komen en niet 
voor marketingdoeleinden; zij schrapt de 
contactgegevens binnen 72 uur na 
uitvoering van het vervoerscontract. De 
verwerking, raadpleging en opslag van 
deze gegevens vinden plaats 
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens24.

Als de passagier zijn ticket niet 
rechtstreeks koopt bij de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert maar bij een in de Unie gevestigde 
tussenpersoon, verstrekt deze 
tussenpersoon de contactgegevens van de 
passagier aan de luchtvaartmaatschappij, 
voor zover de passagier daartoe 
uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming 
heeft gegeven. Deze toestemming mag 
alleen worden gegeven op "opt in"-basis. 
De luchtvaartmaatschappij mag deze 
contactgegevens uitsluitend gebruiken om 
de bij deze verordening vastgestelde 
informatieverplichting na te komen en niet 
voor marketingdoeleinden; zij schrapt de 
contactgegevens binnen 72 uur na 
uitvoering van het vervoerscontract. De 
verwerking, raadpleging en opslag van 
deze gegevens vinden plaats 
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens24.

__________________ __________________
24 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31. 24 PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.

Or. en

Amendement 194
Emma McClarkin, Adam Bielan
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 16 bis – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een passagier bij de 
luchtvaartmaatschappij klacht wenst in te 
dienen met betrekking tot zijn rechten uit 
hoofde van deze verordening, moet hij 
deze uiterlijk drie maanden na de datum 
waarop de vlucht plaatsvond of was 
gepland bij de luchtvaartmaatschappij 
indienen. Binnen 7 dagen na ontvangst van 
de klacht bevestigt de 
luchtvaartmaatschappij de ontvangst van 
de klacht aan de passagier. Binnen twee 
maanden na ontvangst van de klacht geeft 
de luchtvaartmaatschappij de passagier een 
volledig antwoord.

Als een passagier bij de 
luchtvaartmaatschappij klacht wenst in te 
dienen met betrekking tot zijn rechten uit 
hoofde van deze verordening, moet hij 
deze uiterlijk drie maanden na de datum 
waarop de vlucht plaatsvond of was 
gepland bij de luchtvaartmaatschappij 
indienen. Binnen 7 werkdagen na 
ontvangst van de klacht bevestigt de 
luchtvaartmaatschappij de ontvangst van 
de klacht aan de passagier. Binnen twee 
maanden na ontvangst van de klacht geeft 
de luchtvaartmaatschappij de passagier een 
volledig antwoord.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking dat het om werk-, en niet om kalenderdagen gaat.

Amendement 195
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 16 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een passagier bij de 
luchtvaartmaatschappij klacht wenst in te 
dienen met betrekking tot zijn rechten uit 
hoofde van deze verordening, moet hij 
deze uiterlijk drie maanden na de datum 
waarop de vlucht plaatsvond of was 
gepland bij de luchtvaartmaatschappij 
indienen. Binnen 7 dagen na ontvangst van 

Als een passagier bij de 
luchtvaartmaatschappij een vordering of 
klacht in verband met zijn in deze 
verordening vastgelegde rechten wenst in 
te dienen, moet hij dit uiterlijk drie 
maanden vanaf de datum van het 
geplande vertrek van de vlucht tijdens de 
reservering, schriftelijk of in 
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de klacht bevestigt de 
luchtvaartmaatschappij de ontvangst van 
de klacht aan de passagier. Binnen twee 
maanden na ontvangst van de klacht geeft
de luchtvaartmaatschappij de passagier een 
volledig antwoord.

elektronische vorm doen. Binnen 7 dagen 
na ontvangst van de vordering of de klacht 
moet de luchtvaartmaatschappij de 
ontvangst van de vordering of de klacht 
aan de passagier bevestigen. Binnen twee 
maanden na ontvangst van de klacht moet
de luchtvaartmaatschappij de passagier een 
volledig antwoord geven.

Or. de

Amendement 196
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 16 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een passagier bij de 
luchtvaartmaatschappij klacht wenst in te 
dienen met betrekking tot zijn rechten uit 
hoofde van deze verordening, moet hij 
deze uiterlijk drie maanden na de datum 
waarop de vlucht plaatsvond of was 
gepland bij de luchtvaartmaatschappij
indienen. Binnen 7 dagen na ontvangst van 
de klacht bevestigt de 
luchtvaartmaatschappij de ontvangst van 
de klacht aan de passagier. Binnen twee 
maanden na ontvangst van de klacht geeft 
de luchtvaartmaatschappij de passagier een 
volledig antwoord.

Als een passagier bij de 
luchtvaartmaatschappij klacht wenst in te 
dienen met betrekking tot zijn rechten uit 
hoofde van deze verordening, moet hij 
deze uiterlijk zes maanden na de datum 
waarop de vlucht plaatsvond of was 
gepland bij de luchtvaartmaatschappij 
indienen. De luchtvaartmaatschappijen 
informeren de passagiers bij het optreden 
van een van de in artikel 1, lid 1, bedoelde 
gevallen onmiddellijk en schriftelijk over 
het adres waaraan de klacht moet worden 
gericht, en over de termijn van zes 
maanden waarbinnen de klacht moet 
worden ingediend. Binnen 7 dagen na 
ontvangst van de klacht bevestigt de 
luchtvaartmaatschappij de ontvangst van 
de klacht aan de passagier. Binnen twee 
maanden na ontvangst van de klacht geeft 
de luchtvaartmaatschappij de passagier een 
volledig antwoord.

Or. de
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Amendement 197
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 16 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een passagier bij de 
luchtvaartmaatschappij klacht wenst in te 
dienen met betrekking tot zijn rechten uit 
hoofde van deze verordening, moet hij 
deze uiterlijk drie maanden na de datum 
waarop de vlucht plaatsvond of was 
gepland bij de luchtvaartmaatschappij 
indienen. Binnen 7 dagen na ontvangst van 
de klacht bevestigt de 
luchtvaartmaatschappij de ontvangst van 
de klacht aan de passagier. Binnen twee 
maanden na ontvangst van de klacht geeft 
de luchtvaartmaatschappij de passagier een 
volledig antwoord.

Als een passagier bij de 
luchtvaartmaatschappij klacht wenst in te 
dienen met betrekking tot zijn rechten uit 
hoofde van deze verordening, moet hij 
deze uiterlijk zes maanden na de datum 
waarop de vlucht plaatsvond of was 
gepland bij de luchtvaartmaatschappij 
indienen. Binnen 7 dagen na ontvangst van 
de klacht bevestigt de 
luchtvaartmaatschappij de ontvangst van 
de klacht aan de passagier. Binnen twee 
maanden na ontvangst van de klacht geeft 
de luchtvaartmaatschappij de passagier een 
volledig antwoord.

Or. en

Amendement 198
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 16 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen zeven dagen na ontvangst van de 
klacht bevestigt het aangewezen orgaan de 
ontvangst van de klacht en stuurt het een 
kopie naar het betrokken nationale 
handhavingsorgaan. De klager moet 
uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst 
van de klacht een definitief antwoord 

Het aangewezen orgaan is verplicht de 
ontvangst van de klacht binnen zeven 
dagen na ontvangst ervan te bevestigen en 
een kopie naar het betrokken nationale 
handhavingsorgaan te sturen. De klager 
moet uiterlijk binnen 90 dagen na 
ontvangst van de klacht een definitief 
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krijgen. Het nationaal handhavingsorgaan 
ontvangt eveneens een kopie van het 
definitieve antwoord.

antwoord krijgen. Het nationaal 
handhavingsorgaan ontvangt eveneens een 
kopie van het definitieve antwoord.

Or. de

Motivering

Dit zou in overeenstemming zijn met Richtlijn 2013/11 inzake alternatieve 
geschillenbeslechting. Deze voorziet weliswaar in een verlenging van de termijn van 90 
dagen, maar uitsluitend in zeer ingewikkelde uitzonderingen. Daarbij wordt verwezen naar 
technisch zeer moeilijke gevallen waarin complexe berekeningen moeten worden gemaakt –
bijvoorbeeld geschillen in verband met levensverzekeringen – of de goedkeuring van 
deskundigen moet worden verkregen. Dit zal in het onderhavige geval niet voorkomen.

Amendement 199
Sylvana Rapti

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 16 bis – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De luchtvaartmaatschappijen 
verstrekken jaarlijks en uiterlijk eind april 
van het volgende kalenderjaar een 
verslag. Het verslag omvat volledige en 
adequate informatie over onder meer:
i) het aantal vorderingen en klachten dat 
zij op grond van 
Verordening (EG) nr. 261/2004 hebben 
ontvangen;
ii) het aantal en het percentage 
vorderingen en klachten dat door de 
luchtvaartmaatschappijen wordt 
aanvaard;
iii) de tijd die nodig is om de vorderingen 
en klachten af te handelen;
iv) het aantal en het percentage 
vorderingen en klachten dat met 
wederzijdse instemming wordt 
afgehandeld;
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v) de totale som van de aan de eisers 
verstrekte compensaties.

Or. en

Amendement 200
Emma McClarkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 1 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

3. De toepassing van deze verordening op 
de luchthaven van Gibraltar wordt 
opgeschort totdat de regelingen van de 
gezamenlijke verklaring van de ministers 
van Buitenlandse Zaken van het 
Koninkrijk Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk van 2 december 1987 van 
toepassing worden. De regeringen van het 
Koninkrijk Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk zullen de Raad van die datum 
in kennis stellen.

Schrappen

Or. en

Motivering

In het voorstel van de Commissie wordt de bepaling tot opschorting van de toepassing op de 
luchthaven van Gibraltar, zoals opgenomen in de verordening uit 2004, niet geschrapt. In 
2006 hebben het VK, Spanje en de regering van Gibraltar een constructieve overeenkomst 
gesloten op basis waarvan de luchthaven van Gibraltar is opgenomen in de interne 
luchtvaartmarkt. De luchthaven van Gibraltar is een EU-luchthaven en overeenkomstig de 
Verdragen moeten alle EU-luchtvaartmaatregelen worden uitgebreid naar Gibraltar.

Amendement 201
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
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Verordening (EG) nr. 2027/97
Artikel 6 quinquies – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Passagiers mogen essentiële persoonlijke 
voorwerpen of bezittingen, met inbegrip 
van op de luchthaven gedane aankopen, 
zonder extra kosten meenemen als 
handbagage, naast de voorgeschreven 
toegestane handbagage.

Or. en

Motivering

Dit amendement sluit aan op het standpunt dat het Europees Parlement heeft ingenomen 
tijdens een plenair EP-debat over de "één-tas-regel" in januari 2013 (O-000220/2012) en in 
drie verslagen die het Parlement in 2012 heeft aangenomen: het verslag over de werking en 
toepassing van verworven rechten van luchtreizigers (Keith Taylor, P7_TA(2012)0099), het 
verslag over de toekomst van regionale luchthavens en luchtdiensten in de EU (Philip 
Bradbourn, P7_TA(2012)0152) en het verslag over passagiersrechten in alle vervoerswijzen 
(Georges Bach, P7_TA(2012)0371).

Amendement 202
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2027/97
Artikel 6 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Luchtvaartmaatschappijen genieten 
volledige commerciële vrijheid om de 
voorwaarden voor het vervoer van bagage 
vast te stellen, maar zij moeten duidelijk 
aangegeven, zowel bij de boeking als aan 
de incheckbalies (en aan zelfbedienings-
incheckautomaten) hoeveel bagage 
passagiers maximaal mogen meenemen in 
de cabine en het ruim van het luchtvaartuig 
op elk van de vluchten waarvoor de 
passagier een reservering heeft, inclusief 
eventuele beperkingen op het aantal 

Luchtvaartmaatschappijen moeten 
duidelijk aangegeven, zowel bij de boeking 
als aan de incheckbalies (en aan 
zelfbedienings-incheckautomaten) hoeveel 
bagage passagiers maximaal mogen 
meenemen in de cabine en het ruim van het 
luchtvaartuig op elk van de vluchten 
waarvoor de passagier een reservering 
heeft, inclusief eventuele beperkingen op 
het aantal stukken bagage binnen een 
maximaal toegestane hoeveelheid bagage. 
Als extra heffingen in rekening worden 
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stukken bagage binnen een maximaal 
toegestane hoeveelheid bagage. Als extra 
heffingen in rekening worden gebracht 
voor het vervoer van bagage, moeten de 
luchtvaartmaatschappijen de 
bijzonderheden van die heffingen duidelijk 
aangeven bij de boeking en, op verzoek, in 
de luchthaven.

gebracht voor het vervoer van bagage, 
moeten de luchtvaartmaatschappijen de 
bijzonderheden van die heffingen duidelijk 
aangeven bij de boeking en in de 
luchthaven.

Or. en

Motivering

Aangezien in dit wetgevingsinstrument enkele beperkte voorwaarden voor het vervoer van 
handbagage worden vastgesteld, kan niet worden gesteld dat luchtvaartmaatschappijen 
volledige commerciële vrijheid genieten om de voorwaarden voor het vervoer van bagage 
vast te stellen.

Amendement 203
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2027/97
Artikel 6 quinquies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Luchtvaartmaatschappijen genieten 
volledige commerciële vrijheid om de 
voorwaarden voor het vervoer van bagage 
vast te stellen, maar zij moeten duidelijk 
aangegeven, zowel bij de boeking als aan 
de incheckbalies (en aan zelfbedienings-
incheckautomaten) hoeveel bagage 
passagiers maximaal mogen meenemen in 
de cabine en het ruim van het luchtvaartuig 
op elk van de vluchten waarvoor de 
passagier een reservering heeft, inclusief 
eventuele beperkingen op het aantal 
stukken bagage binnen een maximaal 
toegestane hoeveelheid bagage. Als extra 
heffingen in rekening worden gebracht 
voor het vervoer van bagage, moeten de 
luchtvaartmaatschappijen de 
bijzonderheden van die heffingen duidelijk 

Luchtvaartmaatschappijen genieten 
volledige commerciële vrijheid om de 
voorwaarden voor het vervoer van bagage 
vast te stellen, maar zij moeten duidelijk 
aangegeven, zowel bij het begin van elk 
boekingsproces als aan de incheckbalies 
(en aan zelfbedienings-incheckautomaten) 
hoeveel bagage passagiers maximaal 
mogen meenemen in de cabine en het ruim 
van het luchtvaartuig op elk van de 
vluchten waarvoor de passagier een 
reservering heeft, inclusief eventuele 
beperkingen op het aantal stukken bagage 
binnen een maximaal toegestane 
hoeveelheid bagage. Als extra heffingen in 
rekening worden gebracht voor het vervoer 
van bagage, moeten de 
luchtvaartmaatschappijen de 
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aangeven bij de boeking en, op verzoek, in 
de luchthaven.

bijzonderheden van die heffingen duidelijk 
aangeven bij het begin van elk 
boekingsproces en, op verzoek, in de 
luchthaven.

Or. en

Amendement 204
Sylvana Rapti

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2027/97
Artikel 6 quinquies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Luchtvaartmaatschappijen genieten 
volledige commerciële vrijheid om de 
voorwaarden voor het vervoer van bagage 
vast te stellen, maar zij moeten duidelijk 
aangegeven, zowel bij de boeking als aan 
de incheckbalies (en aan zelfbedienings-
incheckautomaten) hoeveel bagage 
passagiers maximaal mogen meenemen in 
de cabine en het ruim van het luchtvaartuig 
op elk van de vluchten waarvoor de 
passagier een reservering heeft, inclusief 
eventuele beperkingen op het aantal 
stukken bagage binnen een maximaal 
toegestane hoeveelheid bagage. Als extra 
heffingen in rekening worden gebracht 
voor het vervoer van bagage, moeten de 
luchtvaartmaatschappijen de 
bijzonderheden van die heffingen duidelijk 
aangeven bij de boeking en, op verzoek, in 
de luchthaven.

Luchtvaartmaatschappijen moeten 
duidelijk aangegeven, zowel bij de boeking 
als aan de incheckbalies (en aan 
zelfbedienings-incheckautomaten) hoeveel 
bagage passagiers maximaal mogen 
meenemen in de cabine en het ruim van het 
luchtvaartuig op elk van de vluchten 
waarvoor de passagier een reservering 
heeft, inclusief eventuele beperkingen op 
het aantal stukken bagage binnen een 
maximaal toegestane hoeveelheid bagage. 
Als extra heffingen in rekening worden 
gebracht voor het vervoer van bagage, 
moeten de luchtvaartmaatschappijen de 
bijzonderheden van die heffingen duidelijk 
aangeven bij de boeking en in de 
luchthaven.

Or. en

Amendement 205
Konstantinos Poupakis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2027/97
Artikel 6 quinquies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Luchtvaartmaatschappijen genieten 
volledige commerciële vrijheid om de 
voorwaarden voor het vervoer van bagage 
vast te stellen, maar zij moeten duidelijk 
aangegeven, zowel bij de boeking als aan 
de incheckbalies (en aan zelfbedienings-
incheckautomaten) hoeveel bagage 
passagiers maximaal mogen meenemen in 
de cabine en het ruim van het luchtvaartuig 
op elk van de vluchten waarvoor de 
passagier een reservering heeft, inclusief 
eventuele beperkingen op het aantal 
stukken bagage binnen een maximaal 
toegestane hoeveelheid bagage. Als extra 
heffingen in rekening worden gebracht 
voor het vervoer van bagage, moeten de 
luchtvaartmaatschappijen de 
bijzonderheden van die heffingen duidelijk 
aangeven bij de boeking en, op verzoek, in 
de luchthaven.

Luchtvaartmaatschappijen moeten 
duidelijk aangegeven, zowel bij de boeking 
als aan de incheckbalies (en aan 
zelfbedienings-incheckautomaten) hoeveel 
bagage passagiers maximaal mogen 
meenemen in de cabine en het ruim van het 
luchtvaartuig op elk van de vluchten 
waarvoor de passagier een reservering 
heeft, inclusief eventuele beperkingen op 
het aantal stukken bagage binnen een 
maximaal toegestane hoeveelheid bagage. 
Als extra heffingen in rekening worden 
gebracht voor het vervoer van bagage, 
moeten de luchtvaartmaatschappijen de 
bijzonderheden van die heffingen duidelijk 
aangeven bij de boeking en in de 
luchthaven.

Or. el

Motivering

Het is absoluut noodzakelijk informatie te verstrekken over de heffingen die in rekening 
worden gebracht voor bagage, omdat de passagiers anders geen prijstransparantie wordt 
gewaarborgd.

Amendement 206
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2027/97
Artikel 6 quinquies – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De passagiers mogen naast de 
toegestane gratis stukken handbagage ook 
essentiële persoonlijke voorwerpen of 
bezittingen, met inbegrip van in de 
luchthaven gedane aankopen tot 5 kg, 
gratis meenemen in de cabine. 

Or. de

Amendement 207
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2027/97
Artikel 6 quinquies – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Passagiers mogen, afgezien van de 
maximaal toegestane handbagage, gratis 
fundamentele persoonlijke voorwerpen in 
de cabine meenemen, waaronder hun in 
de luchthaven verrichte aankopen.

Or. el

Motivering

Met deze bepaling worden passagiers beschermd tegen buitensporige beperkingen op hun 
handbagage en wordt hun de mogelijkheid geboden om een redelijk aantal stukken 
handbagage, waaronder hun in de luchthaven verrichte aankopen, in de cabine mee te nemen.

Amendement 208
Sylvana Rapti

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2027/97
Artikel 6 quinquies – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Passagiers mogen essentiële 
persoonlijke voorwerpen of bezittingen, 
met inbegrip van op de luchthaven gedane 
aankopen, zonder extra kosten meenemen 
als handbagage, naast de voorgeschreven 
toegestane handbagage.

Or. en

Amendement 209
Preslav Borissov

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2027/97
Artikel 6 quinquies – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 6 quinquies wordt het volgende 
lid 1 bis ingevoegd:
"1 bis. Naast de voorgeschreven 
maximaal toegestane hoeveelheid 
handbagage, mogen passagiers op de 
luchthaven gedane aankopen kosteloos 
meenemen als handbagage."

Or. en

Amendement 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2027/97
Artikel 6 quinquies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als toegestane stukken handbagage De luchtvaartmaatschappij mag 
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wegens buitengewone omstandigheden, 
zoals veiligheidsredenen of een wijziging 
van het type luchtvaartuig na de boeking, 
niet in de cabine mogen worden 
meegenomen, mag de 
luchtvaartmaatschappij deze in het ruim 
van het luchtvaartuig vervoeren zonder 
extra kosten voor de passagier.

bovenstaande voorwerpen in het ruim van 
het luchtvaartuig vervoeren wanneer 
buitengewone omstandigheden die verband 
houden met de veiligheid en de specifieke 
kenmerken van het luchtvaartuig vervoer 
in de cabine beletten. In deze gevallen 
wordt er geen toeslag in rekening 
gebracht.

Or. en

Amendement 211
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2027/97
Artikel 6 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De passagiers hebben het recht om de in 
de instapzone van de luchthaven gedane 
aankopen gratis mee aan boord te nemen, 
boven op de in het vliegtuig toegelaten 
stukken handbagage.

Or. fr

Motivering

Deze situatie moet worden uitgeklaard, met name omdat bepaalde luchtvaartmaatschappijen 
op dit ogenblik passagiers slechts één stuk handbagage in het vliegtuig laten meenemen, 
zodat passagiers moeten betalen voor elk extra stuk bagage, waaronder de in de luchthaven 
gedane aankopen. Deze praktijk zorgt voor heel wat verwarring bij de passagiers, te meer 
daar de luchtvaartmaatschappijen er niet transparant over zijn.

Amendement 212
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
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Verordening (EG) nr. 2027/97
Artikel 6 sexies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als een muziekinstrument te groot is om 
veilig in een geschikt bagagecompartiment 
in de cabine of onder een geschikte 
passagiersstoel te worden opgeborgen, mag 
de luchtvaartmaatschappij vragen een 
tweede ticket te betalen als het 
muziekinstrument als handbagage op een 
tweede stoel wordt vervoerd. Als een 
tweede ticket wordt gekocht, levert de 
luchtvaartmaatschappij redelijke 
inspanningen om ervoor te zorgen dat het 
muziekinstrument zich naast de passagier 
bevindt. Voor zover beschikbaar worden 
muziekinstrumenten, op verzoek, in een 
verwarmd deel van het vrachtruim van het 
luchtvaartuig vervoerd, voor zover de 
toepasselijke veiligheidsregels, de 
beschikbare ruimte en de technische 
specificaties van het luchtvaartuig dit 
mogelijk maken. Een 
luchtvaartmaatschappij vermeldt in haar 
voorwaarden duidelijk de basis voor het 
vervoer van muziekinstrumenten en de 
toepasselijke heffingen.

Als een muziekinstrument te groot is om 
veilig in een geschikt bagagecompartiment 
in de cabine of onder een geschikte 
passagiersstoel te worden opgeborgen, mag 
de luchtvaartmaatschappij vragen een 
tweede ticket te betalen als het 
muziekinstrument als handbagage op een 
tweede stoel wordt vervoerd. Als een 
tweede ticket wordt gekocht, levert de 
luchtvaartmaatschappij redelijke 
inspanningen om ervoor te zorgen dat het 
muziekinstrument zich naast de passagier 
bevindt. Voor zover beschikbaar worden 
muziekinstrumenten, op verzoek, in een 
verwarmd deel van het vrachtruim van het 
luchtvaartuig vervoerd, voor zover de 
toepasselijke veiligheidsregels, de 
beschikbare ruimte en de technische 
specificaties van het luchtvaartuig dit 
mogelijk maken. De 
luchtvaartmaatschappij bevestigt speciale 
etiketten aan de instrumenten om ervoor 
te zorgen dat ze met passende 
voorzichtigheid worden behandeld. Een 
luchtvaartmaatschappij vermeldt in haar 
voorwaarden duidelijk de basis voor het 
vervoer van muziekinstrumenten en de 
toepasselijke heffingen.

Or. en

Amendement 213
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage I – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage: niet-exhaustieve lijst van 
omstandigheden die met het oog op de 
toepassing van deze verordening als 
buitengewone omstandigheden worden 
beschouwd

Bijlage: exhaustieve lijst van 
omstandigheden die met het oog op de 
toepassing van deze verordening als 
buitengewone omstandigheden worden 
beschouwd

Or. de

Amendement 214
Sylvana Rapti

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage: niet-exhaustieve lijst van 
omstandigheden die met het oog op de 
toepassing van deze verordening als 
buitengewone omstandigheden worden 
beschouwd

Bijlage: exhaustieve lijst van 
omstandigheden die met het oog op de 
toepassing van deze verordening als 
buitengewone omstandigheden worden 
beschouwd

Or. en

Amendement 215
Marc Tarabella

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende omstandigheden worden als 
buitengewoon beschouwd:

De volgende omstandigheden worden 
onweerlegbaar als buitengewoon 
beschouwd:
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Or. fr

Amendement 216
Cornelis de Jong

Voorstel voor een verordening
Bijlage I
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De volgende omstandigheden worden als 
buitengewoon beschouwd:

De volgende omstandigheden worden 
altijd en bindend als buitengewoon 
beschouwd:

Or. en

Amendement 217
Kerstin Westphal

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage I – punt 1 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

technische problemen die niet inherent 
zijn aan de normale vluchtuitvoering met 
het luchtvaartuig, zoals de vaststelling van 
een defect tijdens de vluchtuitvoering 
waardoor de vlucht niet op normale wijze 
kan worden voortgezet, en een verborgen 
constructiefout die door de fabrikant of 
een bevoegde autoriteit is ontdekt en die 
de veiligheid van de vlucht in het gedrang 
brengt;

Schrappen

Or. de
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Motivering

Deze buitengewone omstandigheid maakt de onmogelijkheid van de “vluchtuitvoering” tot 
voorwaarde – een onbepaald en voor veel interpretaties vatbaar rechtsbegrip dat zeer vaag 
is. De rechtvaardigingsmogelijkheden moeten strikt kunnen worden gehandhaafd. 

Amendement 218
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – punt 1 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

technische problemen die niet inherent 
zijn aan de normale vluchtuitvoering met 
het luchtvaartuig, zoals de vaststelling van 
een defect tijdens de vluchtuitvoering 
waardoor de vlucht niet op normale wijze 
kan worden voortgezet, of een verborgen
constructiefout die door de fabrikant of 
een bevoegde autoriteit is ontdekt en die 
de veiligheid van de vlucht in het gedrang 
brengt;

technische problemen die het luchtvaartuig 
beïnvloeden en die veroorzaakt zijn door 
een verborgen fabricagefout die door de 
fabrikant of een bevoegde
veiligheidsautoriteit wordt gemeld; alle 
andere technische problemen worden niet 
beschouwd als buitengewone 
omstandigheden in de zin van deze 
verordening;

Or. en

Amendement 219
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – punt 1 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

technische problemen die niet inherent 
zijn aan de normale vluchtuitvoering met 
het luchtvaartuig, zoals de vaststelling van 
een defect tijdens de vluchtuitvoering
waardoor de vlucht niet op normale wijze

technische problemen zoals de vaststelling 
van een defect in weerwil van een correct 
uitgevoerde technische inspectie,
waardoor de vlucht niet veilig kan worden 
uitgevoerd, of een verborgen 
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kan worden voortgezet, en een verborgen 
constructiefout die door de fabrikant of een 
bevoegde autoriteit is ontdekt en die de 
veiligheid van de vlucht in het gedrang 
brengt;

constructiefout die door de fabrikant of een 
bevoegde autoriteit is ontdekt en die de 
veiligheid van de vlucht in het gedrang 
brengt;

Or. pl

Amendement 220
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 1 – punt 1 – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

oorlog, politieke onlusten en 
ongeregeldheden waardoor het 
onmogelijk is de vlucht veilig uit te 
voeren;

Or. de

Amendement 221
Robert Rochefort

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – punt 1 – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

beveiligingsrisico's, sabotage of 
terroristische daden waardoor het 
onmogelijk is de vlucht veilig uit te voeren;

oorlog, conflicten, onstabiele politieke 
toestand, beveiligingsrisico's, sabotage of 
terroristische daden waardoor het 
onmogelijk is de vlucht veilig uit te voeren;

Or. fr
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Amendement 222
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – punt 1 – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

meteorologische omstandigheden die niet 
verenigbaar zijn met een veilige vlucht; en

onvoorziene meteorologische 
omstandigheden die niet verenigbaar zijn 
met een veilige vlucht; en

Or. en

Motivering

Voorziene en voorspelde weersomstandigheden moeten niet als "buitengewone 
omstandigheden" worden aangemerkt.

Amendement 223
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – punt 1 – punt vi bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vogelinslag op de desbetreffende vlucht;

Or. de

Amendement 224
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – punt 1 – punt vii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

arbeidsgeschillen bij de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert of bij de verleners van essentiële 
diensten, zoals luchthavens en verleners 
van luchtvaartnavigatiediensten.

arbeidsgeschillen bij de verleners van 
essentiële diensten, zoals luchthavens en 
verleners van luchtvaartnavigatiediensten;

Or. pl

Amendement 225
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – punt 1 – punt vii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het officieel uitvallen van de radar in het 
luchtruim alsmede de sluiting van de 
luchthaven door de luchthavendirectie; 

Or. de

Amendement 226
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – punt 2 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

technische problemen die inherent zijn 
aan de normale vluchtuitvoering met het 
luchtvaartuig, zoals een probleem dat 
wordt vastgesteld tijdens 
routineonderhoud of tijdens de aan de 
vlucht voorafgaande inspectie van het 

Schrappen
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luchtvaartuig of dat het gevolg is van het 
niet of niet correct uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden of de aan de 
vlucht voorafgaande inspectie; en

Or. en

Amendement 227
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage I – punt 2 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 technische problemen die inherent zijn 
aan de normale vluchtuitvoering met het 
luchtvaartuig, zoals een probleem dat 
wordt vastgesteld tijdens 
routineonderhoud of tijdens de aan de 
vlucht voorafgaande inspectie van het 
luchtvaartuig of dat het gevolg is van het 
niet of niet correct uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden of de aan de 
vlucht voorafgaande inspectie;

technische problemen die niet als 
buitengewoon mogen worden beschouwd 
in overeenstemming met lid 1, onder ii);

Or. de

Motivering

Technische problemen behoren altijd tot de sfeer van de luchtvaartmaatschappij, nooit tot die 
van de passagiers. Als het niet gaat om technische problemen die buiten de normale 
vliegtuigexploitatie vallen, die een verborgen fabricagefout zijn, mag afwijzing van de schuld 
niet mogelijk zijn. 

Amendement 228
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage I – punt 2 – punt ii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

de onbeschikbaarheid van cockpit- of 
cabinebemanningsleden (tenzij dit het 
gevolg is van arbeidsgeschillen).

de onbeschikbaarheid van cockpit- of 
cabinebemanningsleden

Or. de

Motivering

Dit behoort tot de risicosfeer van de luchtvaartmaatschappij; zij moet tijdig vervanging -
bijvoorbeeld bij ziekte – organiseren of kunnen terugvallen op een stand-by crew.

Amendement 229
Adam Bielan

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – punt 2 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

de onbeschikbaarheid van cockpit- of 
cabinebemanningsleden (tenzij dit het 
gevolg is van arbeidsgeschillen).'

de onbeschikbaarheid van cockpit- of 
cabinebemanningsleden.'

Or. pl

Amendement 230
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – punt 2 – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

slechte weersomstandigheden wanneer 
het luchtruim of de luchthaven niet 
officieel gesloten is door de 
luchthavendirectie;
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Or. de

Motivering

Vaak beslissen luchtvaartmaatschappijen zelf dat ze niet zullen vliegen waarbij ze het weer 
als excuus aanvoeren. Dit is niet altijd echt te wijten aan slechte weersomstandigheden die 
vliegkeuzes beïnvloeden.

Amendement 231
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – punt 2 – punt ii ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het plotseling invallen van de winter, 
aangezien vliegtuigen altijd vliegklaar 
moeten zijn.

Or. de

Amendement 232
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – punt 2 – punt ii quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

om het even welke vertragingen op grond 
van gebeurtenissen bij een voorafgaande 
vlucht; 

Or. de

Motivering

In dergelijke gevallen hebben de luchtvaartmaatschappijen voldoende tijd tot de volgende 
vlucht om een vervangingsvlucht en bemanning te organiseren. Hier valt geen nauwe 
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samenhang qua tijd of plaats met de volgende vlucht te zien. Hiertoe behoren ook sabotage 
aan een voorafgaande vlucht, medische incidenten, voorafgaande sluitingen van het 
luchtruim enz.

Amendement 233
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – punt 2 – punt ii quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het verwijderen van onbeheerde bagage 
uit het vrachtruim;

Or. de

Motivering

Dit is te wijten aan een fout in de beveiliging die niet ten laste van de passagiers mag komen. 
Het staat de luchtvaartmaatschappij echter vrij om verhaal te halen bij de verantwoordelijke 
diensten. 

Amendement 234
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – punt 2 – punt ii sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

met een ijslaag bedekte motor, tekort aan 
ontijzingsmiddel;

Or. de

Motivering

Voor ontijzing moet worden gezorgd. Het behoort tot het risico van de luchthaven om in de 
winter voldoende hoeveelheden ontijzingsmiddelen ter beschikking te stellen, zelfs bij lang 
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aanhoudende slechte weersomstandigheden. Hier kan de luchtvaartmaatschappij verhaal 
halen.

Amendement 235
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – punt 2 – punt ii septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

beschadiging van het luchtvaartuig door 
derden op de grond kort voor de geplande 
vertrektijd;

Or. de

Motivering

Hier kan de luchtvaartmaatschappij verhaal halen bij de derden. Het kan echter niet dat de 
passagiers, die hier geen enkele invloed op hebben, geen rechten kunnen doen gelden.

Amendement 236
Hans-Peter Mayer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – punt 2 – punt ii octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

arbeidsgeschillen bij de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert

Or. de

Motivering

Arbeidsgeschillen bij de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert kunnen worden 
beheerst en afgewend. Ze kunnen daarom niet buitengewoon zijn in de zin van de 
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verordening. Dit ligt anders bij arbeidsconflicten bij andere bedrijven.

Amendement 237
Catherine Stihler

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2
Verordening (EG) nr. 2027/97
Bijlage 2 – punt 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van beschadigde, vertraagde, 
verloren of vernielde bagage moet de 
passagier in elk geval zo snel mogelijk 
schriftelijk een klacht indienen bij de 
luchtvaartmaatschappij. In geval van 
beschadigde bagage geldt een termijn van 
7 dagen en in geval van vertraagde bagage 
21 dagen; in beide gevallen begint de 
termijn te lopen vanaf de datum waarop de 
bagage ter beschikking van de passagier 
werd gesteld. De luchtvaartmaatschappij 
moet de passagiers de mogelijkheid bieden 
om in de luchthaven een klachtenformulier 
in te vullen, zodat de termijnen 
gemakkelijk kunnen worden nageleefd. 
Een dergelijk klachtenformulier, dat ook de 
vorm kan aannemen van een Property 
Irregularity Report (PIR), moet door de 
luchtvaartmaatschappij op de luchthaven 
worden aanvaard als een klacht.

In geval van beschadigde, vertraagde, 
verloren of vernielde bagage moet de 
passagier in elk geval zo snel mogelijk 
schriftelijk een klacht indienen bij de 
luchtvaartmaatschappij. In geval van 
beschadigde of vertraagde bagage geldt 
een termijn van 28 dagen; de termijn
begint te lopen vanaf de datum waarop de 
bagage ter beschikking van de passagier 
werd gesteld. De luchtvaartmaatschappij 
moet de passagiers de mogelijkheid bieden 
om in de luchthaven een klachtenformulier 
in te vullen, zodat de termijnen 
gemakkelijk kunnen worden nageleefd. 
Een dergelijk klachtenformulier, dat ook de 
vorm kan aannemen van een Property 
Irregularity Report (PIR), moet door de 
luchtvaartmaatschappij op de luchthaven 
worden aanvaard als een klacht.

Or. en


