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Poprawka 92
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zwiększenie pewności prawnej dla 
przewoźników lotniczych i pasażerów 
wymaga bardziej precyzyjnej definicji 
pojęcia „nadzwyczajnych okoliczności”, 
uwzględniającej wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie C-549/07 
(Wallentin-Hermann). Taką definicję 
należy dodatkowo wyjaśnić za pomocą 
niewyczerpującego wykazu okoliczności w 
sposób oczywisty uważanych za 
nadzwyczajne lub zwyczajne.

(3) Zwiększenie pewności prawnej dla 
przewoźników lotniczych i pasażerów 
wymaga bardziej precyzyjnej definicji 
pojęcia „nadzwyczajnych okoliczności”, 
uwzględniającej wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie C-549/07 
(Wallentin-Hermann). Taką definicję 
należy dodatkowo wyjaśnić za pomocą 
wyczerpującego wykazu okoliczności w 
sposób oczywisty uważanych za 
nadzwyczajne oraz niewyczerpującego 
wykazu okoliczności, które należałoby 
uznać za zwyczajne.

Or. en

Poprawka 93
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W razie odwołania lotu lub 
opóźnienia odlotu w związku z 
wystąpieniem nadzwyczajnych 
okoliczności przewoźnicy lotniczy 
zobowiązani są wykazać w ciągu dwóch 
tygodni, do jakich nadzwyczajnych 
okoliczności doszło oraz jakie środki 
przedsięwzięto w celu uniknięcia 
odwołania bądź opóźnienia.

Or. de
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Poprawka 94
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) W celu zwiększenia ochrony 
pasażerów w przypadku odwołania lotów 
w związku z niewypłacalnością 
przewoźnika lotniczego lub zawieszeniem 
jego obowiązków spowodowanym 
cofnięciem mu koncesji przewoźnicy 
lotniczy powinni być zobowiązani do 
przedstawienia dowodu potwierdzającego 
zabezpieczenie zwrotu należności 
pasażerom lub ich transportu powrotnego.

Or. de

Poprawka 95
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu podniesienia poziomu ochrony 
pasażerom nie powinno się odmawiać 
wejścia na pokład w celu odbycia podróży 
powrotnej na podstawie biletu powrotnego 
w sytuacjach, gdy nie odbyli oni podróży 
do miejsca przeznaczenia.

(7) W celu podniesienia poziomu ochrony 
pasażerom nie można odmawiać wejścia 
na pokład w celu odbycia części podróży
na podstawie biletu powrotnego w 
sytuacjach, gdy nie odbyli oni podróży do 
miejsca przeznaczenia lub nie wykorzystali 
wszystkich segmentów biletu lotniczego.

Or. de

Poprawka 96
Konstantinos Poupakis
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu podniesienia poziomu ochrony 
nie powinno się odmawiać pasażerom 
wejścia na pokład w celu odbycia podróży 
powrotnej na podstawie biletu powrotnego 
w sytuacjach, gdy nie odbyli oni podróży 
do miejsca przeznaczenia.

(7) W celu podniesienia poziomu ochrony 
nie wolno odmówić pasażerom wejścia na 
pokład w celu odbycia podróży powrotnej 
na podstawie biletu powrotnego w 
sytuacjach, gdy nie odbyli oni podróży do 
miejsca przeznaczenia.

Or. el

Uzasadnienie

Celem tej zasady powinno być wyraźne zakazanie takiej praktyki.

Poprawka 97
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W celu uniemożliwienia 
nieuzasadnionej odmowy wejścia na 
pokład ze względu na brak dokumentów 
potwierdzających tożsamość nieletnim, 
którym towarzyszą rodzice, przewoźnicy 
lotniczy zobowiązani są do przestrzegania 
obowiązujących przepisów zawartych w 
krajowych planach bezpieczeństwa 
lotniczego.

Or. es

Poprawka 98
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W przypadku gdy pasażer rezygnuje z 
lotu, przewoźnicy lotniczy powinni być 
zobowiązani do nieodpłatnego zwrotu już 
zapłaconych podatków.

Or. de

Uzasadnienie

Niektórzy przewoźnicy lotniczy żądają w takich przypadkach często nieproporcjonalnych 
opłat serwisowych. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Nienależny podatek musi zostać w 
pełni zwrócony. Pasażer nie skorzysta już z opłaconego lotu, co powinno wystarczyć na 
pokrycie opłaty serwisowej.

Poprawka 99
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Pasażerowie powinni zostać objęci 
specjalną ochroną w przypadku 
odwołania lotu w związku z 
niewypłacalnością przewoźnika lotniczego 
lub zawieszeniem jego działalności 
spowodowanym cofnięciem mu koncesji; 
przewoźnicy lotniczy powinni być 
zobowiązani do przedstawienia 
wystarczającego dowodu 
potwierdzającego zabezpieczenie zwrotu 
należności pasażerom lub ich powrotu do 
kraju.

Or. fr

Uzasadnienie

Pasażerom korzystającym z usług przewoźników kończących działalność należy zapewnić 
ochronę w formie zwrotu kosztów niewykorzystanego przez nich biletu lub powrotu do kraju, 
jeśli zostali oni unieruchomieni za granicą. Pozostawia się przewoźnikom margines swobody 
w zakresie podjęcia niezbędnych działań, takich jak utworzenie funduszy lub wykupienie 
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ubezpieczenia.

Poprawka 100
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Porty lotnicze i ich użytkownicy, tacy 
jak przewoźnicy lotniczy i 
przedsiębiorstwa zapewniające obsługę 
naziemną, powinni współpracować ze sobą 
w celu zminimalizowania wpływu 
wielokrotnych zakłóceń lotu na pasażerów 
poprzez zapewnienie im opieki i zmiany 
planu podróży. W tym celu powinni 
sporządzić plany awaryjne na wypadek 
wystąpienia takich sytuacji oraz 
współpracować przy sporządzaniu takich 
planów.

(10) Porty lotnicze i ich użytkownicy, tacy 
jak przewoźnicy lotniczy, przedsiębiorstwa 
zapewniające obsługę naziemną i służby 
żeglugi powietrznej, powinni 
współpracować ze sobą w celu 
zminimalizowania wpływu wielokrotnych 
zakłóceń lotu na pasażerów poprzez 
zapewnienie im opieki i zmiany planu 
podróży. W tym celu powinni sporządzić 
plany awaryjne na wypadek wystąpienia 
takich sytuacji oraz współpracować przy 
sporządzaniu takich planów z organami na 
szczeblu europejskim, krajowym, 
regionalnym i lokalnym. Istniejące plany 
awaryjne należy w razie konieczności 
odpowiednio dostosować.

Or. de

Poprawka 101
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 
należy wyraźnie określić prawo do 
odszkodowania dla pasażerów 
napotykających duże opóźnienia, zgodnie z 
wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w 
sprawach połączonych C-402/07 i C-
432/07 (Sturgeon). Jednocześnie próg, 

(11) W rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 
należy wyraźnie określić prawo do 
odszkodowania dla pasażerów 
napotykających duże opóźnienia, zgodnie z 
wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w 
sprawach połączonych C-402/07 i 
C-432/07 (Sturgeon). Aby zapewnić 
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powyżej którego opóźnienie daje prawo do 
odszkodowania, powinien zostać 
podniesiony z uwzględnieniem 
finansowego wpływu na sektor i z myślą o 
uniknięciu jakiegokolwiek ewentualnego 
wzrostu częstotliwości odwołań lotów. Aby 
zapewnić obywatelom podróżującym w 
obrębie UE jednolite warunki rekompensat, 
próg opóźnienia powinien być taki sam w 
odniesieniu do wszystkich podróży 
wewnątrzunijnych, ale powinien być 
zróżnicowany w zależności od długości 
trasy podróży do i z państw trzecich ze 
względu na szczególne trudności 
operacyjne napotykane przez 
przewoźników w odległych portach 
lotniczych.

obywatelom podróżującym w obrębie UE 
jednolite warunki rekompensat, próg 
opóźnienia powinien być taki sam w 
odniesieniu do wszystkich podróży 
wewnątrzunijnych, ale powinien być 
zróżnicowany w zależności od długości 
trasy podróży do i z państw trzecich ze 
względu na szczególne trudności 
operacyjne napotykane przez 
przewoźników w odległych portach 
lotniczych.

Or. de

Poprawka 102
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Aby uwzględnić finansowy wpływ na 
sektor transportu lotniczego również w 
sektorze tanich przewozów lotniczych, 
należy umożliwić dochodzenie 
odszkodowań w wysokości całej 
zapłaconej ceny biletu, nieprzekraczającej 
jednak kwot określonych w niniejszym 
rozporządzeniu. Cena ta powinna 
obejmować koszty przelotu w obie strony 
łącznie z wszelkimi dodatkowymi 
opłatami, na przykład opłatą za bagaż. 
Takie prawo do odszkodowania w 
odpowiednej wysokości przysługuje na 
każdy opóźniony odlot. Zatem w razie 
opóźnionego odlotu do miejsca 
przeznaczenia i opóźnionego odlotu 
podczas podróży powrotnej przysługuje 
prawo do dwukrotnego odszkodowania, 
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każdorazowo w wysokości całej ceny 
biletu.

Or. de

Poprawka 103
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu zapewnienia pewności
prawnej w rozporządzeniu (WE) nr 
261/2004 należy wyraźnie potwierdzić, że 
zmiana rozkładu lotów ma na pasażerów 
podobny wpływ, jak duże opóźnienia, 
powinna zatem skutkować podobnymi 
prawami.

(12) W celu zapewnienia pewności
prawnej w rozporządzeniu (WE) nr 
261/2004 należy wyraźnie potwierdzić, że 
zmiana rozkładu lotów ma na pasażerów 
podobny wpływ, jak duże opóźnienia i 
odwołania, powinna zatem skutkować 
podobnymi prawami.

Or. de

Poprawka 104
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Wykazano, że wdrożenie niektórych z 
praw pasażerów, w szczególności prawa 
do zakwaterowania, jest 
nieproporcjonalnie kosztowne w stosunku 
do dochodów przewoźników lotniczych w 
przypadku niektórych działań 
prowadzonych na małą skalę. W 
przypadku lotów wykonywanych przez 
małe statki powietrzne na krótkich 
dystansach należy zatem wprowadzić 
zwolnienie z obowiązku opłacenia 
zakwaterowania, aczkolwiek przewoźnik 
powinien nadal pomóc pasażerowi w 

skreślony
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znalezieniu zakwaterowania.

Or. el

Uzasadnienie

Nie jest jasne, dlaczego w tym przypadku dla zakwaterowania pasażera istotna jest długość 
trasy. Jednocześnie nie powinny istnieć ograniczenia co do liczby miejsc na statku 
powietrznym, jako że wiele regionalnych oraz wyspiarskich portów lotniczych przyjmuje 
przewoźników korzystających z małych statków powietrznych.

Poprawka 105
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W przypadku osób 
niepełnosprawnych, osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej oraz innych osób o 
szczególnych potrzebach, takich jak dzieci 
podróżujące bez opiekunów, kobiety w 
ciąży i osoby wymagające szczególnej 
pomocy medycznej, w przypadku zakłóceń 
lotu zapewnienie zakwaterowania może 
być trudniejsze. Dlatego też do tych 
kategorii pasażerów nie powinny mieć 
zastosowania żadne ograniczenia prawa do 
zakwaterowania w razie wystąpienia 
nadzwyczajnych okoliczności lub w 
odniesieniu do działalności regionalnej.

(18) W przypadku osób 
niepełnosprawnych, osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej oraz innych osób o 
szczególnych potrzebach, takich jak dzieci 
podróżujące bez opiekunów, kobiety w 
ciąży i osoby wymagające szczególnej 
pomocy medycznej, w przypadku zakłóceń 
lotu zapewnienie zakwaterowania może 
być trudniejsze. Dlatego też do tych 
kategorii pasażerów w żadnym razie nie 
powinny mieć zastosowania żadne 
ograniczenia prawa do zakwaterowania w 
razie wystąpienia nadzwyczajnych 
okoliczności.

Or. en

Poprawka 106
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W przypadku osób 
niepełnosprawnych, osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej oraz innych osób o 
szczególnych potrzebach, takich jak dzieci 
podróżujące bez opiekunów, kobiety w 
ciąży i osoby wymagające szczególnej 
pomocy medycznej, w przypadku zakłóceń 
lotu zapewnienie zakwaterowania może 
być trudniejsze. Dlatego też do tych 
kategorii pasażerów nie powinny mieć 
zastosowania żadne ograniczenia prawa do 
zakwaterowania w razie wystąpienia 
nadzwyczajnych okoliczności lub w 
odniesieniu do działalności regionalnej.

(18) W przypadku pasażerów szczególnie 
wrażliwych, takich jak osoby 
niepełnosprawne, osoby o ograniczonej 
sprawności ruchowej oraz inne osoby o 
szczególnych potrzebach, takie jak dzieci 
podróżujące bez opiekunów, kobiety w 
ciąży i osoby wymagające szczególnej 
pomocy medycznej, w przypadku zakłóceń 
lotu zapewnienie zakwaterowania może 
być trudniejsze. Dlatego też do tych 
kategorii pasażerów nie powinny mieć 
zastosowania żadne ograniczenia prawa do 
zakwaterowania w razie wystąpienia 
nadzwyczajnych okoliczności lub w 
odniesieniu do działalności regionalnej.

Or. es

Poprawka 107
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Pasażerowie powinni nie tylko być 
odpowiednio poinformowani o prawach 
przysługujących im w przypadku 
zakłócenia lotu, lecz także powinni zostać 
należycie poinformowani o przyczynach 
takiego zakłócenia natychmiast, gdy taka 
informacja stanie się dostępna. Informację 
taką należy zapewnić także w przypadku, 
gdy pasażer nabył bilet poprzez pośrednika 
prowadzącego działalność w Unii.

(20) Pasażerowie powinni nie tylko być 
odpowiednio poinformowani o prawach 
przysługujących im w przypadku 
zakłócenia lotu, lecz także powinni zostać 
należycie poinformowani o przyczynach 
takiego zakłócenia natychmiast, gdy taka 
informacja stanie się dostępna. Informację 
taką należy zapewnić także w przypadku, 
gdy pasażer nabył bilet poprzez pośrednika 
prowadzącego działalność w Unii. Ponadto 
należy poinformować pasażerów o 
najprostszych i najszybszych procedurach 
zgłaszania roszczeń i skarg, tak aby mogli 
oni korzystać z przysługujących im praw.

Or. fr
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Poprawka 108
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) W celu zapewnienia skuteczniejszego 
egzekwowania praw pasażerów, rolę 
krajowych organów wykonawczych należy 
dokładniej określić i jasno odróżnić od 
rozpatrywania indywidualnych skarg 
pasażerów.

(21) W celu zapewnienia skuteczniejszego 
egzekwowania praw pasażerów rolę 
krajowych organów wykonawczych należy 
dokładniej określić i jasno odróżnić od 
rozpatrywania indywidualnych skarg 
pasażerów. Poza tym należy wyjaśnić, że w 
interesie europejskich konsumentów nie 
wolno przekraczać maksymalnego 
terminu 90 dni na rozpatrzenie skargi. 
Należy jasno określić odpowiedzialność za 
rozpatrywanie indywidualnych skarg w 
celu uniknięcia sytuacji, w której krajowe 
organy wykonawcze odsyłają pasażerów 
do siebie nawzajem zamiast szybko 
rozpatrzyć skargę.

Or. en

Poprawka 109
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Pasażerów należy odpowiednio 
informować o właściwych procedurach 
zgłaszania roszczeń i skarg przewoźnikom 
lotniczym, a także udzielać im odpowiedzi 
w rozsądnym terminie. Ponadto 
pasażerowie powinni mieć możliwość 
składania skarg przeciw przewoźnikom 
lotniczym w drodze środków 
pozasądowych. Ponieważ jednak prawo do 
skutecznego środka prawnego przed sądem 
jest prawem podstawowym określonym w 
art. 47 Karty praw podstawowych Unii 

(22) Pasażerów należy odpowiednio 
informować o właściwych procedurach 
zgłaszania roszczeń i skarg przewoźnikom 
lotniczym, a także udzielać im odpowiedzi 
w rozsądnym terminie. Ponadto 
pasażerowie powinni mieć możliwość 
składania skarg przeciw przewoźnikom 
lotniczym w drodze środków 
pozasądowych. W tym celu pasażerowie 
powinni otrzymać kompletną listę adresów 
i danych kontaktowych organów, którym 
powierzono prowadzenie takich procedur
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Europejskiej, takie środki nie powinny 
utrudniać ani uniemożliwiać pasażerom 
dostępu do sądu.

w każdym państwie. Ponieważ jednak 
prawo do skutecznego środka prawnego 
przed sądem jest prawem podstawowym 
określonym w art. 47 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, takie 
środki nie powinny utrudniać ani 
uniemożliwiać pasażerom dostępu do sądu.

Or. fr

Poprawka 110
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Pasażerów należy odpowiednio 
informować o właściwych procedurach 
zgłaszania roszczeń i skarg przewoźnikom 
lotniczym, a także udzielać im odpowiedzi 
w rozsądnym terminie. Ponadto 
pasażerowie powinni mieć możliwość 
składania skarg przeciw przewoźnikom 
lotniczym w drodze środków 
pozasądowych. Ponieważ jednak prawo do 
skutecznego środka prawnego przed sądem 
jest prawem podstawowym określonym w 
art. 47 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej, takie środki nie powinny 
utrudniać ani uniemożliwiać pasażerom 
dostępu do sądu.

(22) Pasażerów należy odpowiednio 
informować o właściwych procedurach 
zgłaszania roszczeń i skarg przewoźnikom 
lotniczym, zwracając uwagę na odnośne 
terminy, zwłaszcza te określone w art. 16a 
ust. 2. Pasażerowie powinni otrzymać 
odpowiedź w ciągu jednego miesiąca od 
wpłynięcia roszczenia lub skargi. Ponadto 
pasażerowie powinni mieć możliwość 
składania skarg przeciw przewoźnikom 
lotniczym w drodze środków 
pozasądowych. Ponieważ jednak prawo do 
skutecznego środka prawnego przed sądem 
jest prawem podstawowym określonym w 
art. 47 Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej, takie środki nie powinny 
utrudniać ani uniemożliwiać pasażerom 
dostępu do sądu. W celu prostego, 
szybkiego i oszczędnego rozpatrywania 
roszczeń w ramach procedur
pozasądowych i sądowych należy 
wskazywać przede wszystkim możliwość 
internetowego i alternatywnego 
rozstrzygania sporów oraz europejskie 
postępowanie w sprawie drobnych 
roszczeń.

Or. en
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Poprawka 111
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Pasażerowie bywają czasami 
zdezorientowani w kwestii bagażu, który 
wolno im wziąć ze sobą na pokład statku 
powietrznego, co do jego wymiaru, ciężaru 
i liczby sztuk. W celu zapewnienia pełnej 
świadomości pasażerów odnośnie do 
wymogów związanych z bagażem, 
zarówno podręcznym, jak i kabinowym, 
ujętych w ramach biletu przewoźnicy 
lotniczy powinni wyraźnie określić te 
wymogi w momencie rezerwacji oraz w 
porcie lotniczym.

(28) Pasażerowie bywają czasami 
zdezorientowani w kwestii bagażu, który 
wolno im wziąć ze sobą na pokład statku 
powietrznego, co do jego wymiaru, ciężaru 
i liczby sztuk. W celu zapewnienia pełnej 
świadomości pasażerów odnośnie do 
wymogów związanych z bagażem, 
zarówno podręcznym, jak i rejestrowanym, 
ujętych w ramach biletu przewoźnicy 
lotniczy powinni wyraźnie określić te 
wymogi w momencie rezerwacji oraz w 
porcie lotniczym. Oprócz bagażu 
podręcznego w postaci walizki należy 
umożliwić dodatkowo wniesienie na 
pokład małej torebki podręcznej, tak aby 
nie stwarzać konieczności sięgania po 
ważne rzeczy osobiste, takie jak portfel lub 
leki, do walizki, którą na ogół umieszcza 
się na znajdującej się nad siedzeniami 
półce na bagaż podręczny, czasami – ze 
względu na brak miejsca – nawet w 
odległym miejscu nad innymi pasażerami. 
Praktyki stosowane przez Ryan Air są 
zatem niedopuszczalne. 

Or. de

Poprawka 112
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Należy zawsze dopuszczać 
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podstawowe rzeczy osobiste oraz 
przedmioty zakupione w porcie lotniczym 
bez pobierania dodatkowych opłat 
niezależnie od określonego limitu bagażu 
podręcznego.

Or. en

Poprawka 113
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) W celu ochrony pasażerów przed 
praktykami nadmiernych ograniczeń w 
zakresie przewozu bagażu podręcznego
należy umożliwić im wniesienie do kabiny
pasażerskiej, bez opłat, oprócz 
przewidzianego maksymalnego 
dopuszczalnego bagażu podręcznego, 
podstawowych rzeczy osobistych lub 
należących do nich przedmiotów, w tym 
przedmiotów zakupionych w porcie 
lotniczym.

Or. el

Uzasadnienie

Przepis ten chroni pasażerów przed praktykami nadmiernych ograniczeń i pozwala na 
przewożenie na pokładzie statku powietrznego wystarczającej ilości bagażu podręcznego, w 
tym przedmiotów zakupionych w porcie lotniczym.

Poprawka 114
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Konieczna jest zmiana limitów (33) Konieczna jest zmiana limitów 
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pieniężnych określonych w rozporządzeniu 
(WE) nr 2027/97 w celu uwzględnienia 
rozwoju gospodarczego, którego przeglądu 
dokonała w 2009 r. Międzynarodowa 
Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) 
zgodnie z art. 24 ust. 2 konwencji 
montrealskiej.

pieniężnych określonych w rozporządzeniu 
(WE) nr 2027/97 w celu uwzględnienia 
rozwoju gospodarczego.

Or. en

Poprawka 115
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
mieć zastosowanie również do lotniska w 
Gibraltarze jako brytyjskiego terytorium 
zamorskiego oraz portu lotniczego na 
terenie Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 116
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera d
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 2 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) do definicji „odwołania” w lit. l) dodaje 
się zdanie w brzmieniu:

skreślona

„Lot, w którego ramach statek powietrzny 
wystartował, lecz z jakiegokolwiek powodu 
był następnie zmuszony do lądowania w 
porcie lotniczym innym niż docelowy port 
lotniczy bądź do powrotu do portu 
lotniczego wyjścia, uważa się za lot 
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odwołany.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiany trasy lotu wiążą się często ze względami bezpieczeństwa, które są poza kontrolą linii 
lotniczych, a te ponoszą koszty lotu maszyny (paliwo, opłaty lotniskowe itp.) Niesprawiedliwe 
wydaje się więc postrzeganie zmiany trasy lotu w ten sam sposób jak odwołania. Niemniej 
jednak linie lotnicze powinny zapewnić pomoc pasażerom oraz przetransportować ich do celu 
ich podróży w jak najkrótszym czasie. (por. poprawka do art. 6 ust. 4 pkt 4a).

Poprawka 117
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera d
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 2 – litera l 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) do definicji „odwołania” w lit. l) dodaje 
się zdanie w brzmieniu:

skreślona

„Lot, w którego ramach statek 
powietrzny wystartował, lecz z 
jakiegokolwiek powodu był 
następnie zmuszony do lądowania 
w porcie lotniczym innym niż 
docelowy port lotniczy bądź do 
powrotu do portu lotniczego 
wyjścia, uważa się za lot 
odwołany.”

Or. pl

Poprawka 118
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera e
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 2 – litera m
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„nadzwyczajne okoliczności” oznaczają 
okoliczności, które, ze względu na swój 
charakter lub źródło, nie wpisują się w 
ramy normalnego wykonywania 
działalności danego przewoźnika 
lotniczego i nie pozwalają mu na 
skuteczne nad nimi panowanie. Do celów 
niniejszego rozporządzenia, nadzwyczajne 
okoliczności obejmują okoliczności 
wyszczególnione w załączniku;

„nadzwyczajne okoliczności” to zdarzenie, 
które nie pozwala przewoźnikowi 
lotniczemu na skuteczne nad nim 
panowanie. Do celów niniejszego 
rozporządzenia nadzwyczajne okoliczności 
obejmują między innymi, lecz nie 
wyłącznie, okoliczności wyszczególnione 
w załączniku 1;

Or. en

Uzasadnienie

Słowo „wpisują się” nie jest jasnym terminem. Dla jasności należy dać odwołanie do 
załącznika.

Poprawka 119
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera e
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 2 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„nadzwyczajne okoliczności” oznaczają 
okoliczności, które, ze względu na swój 
charakter lub źródło, nie wpisują się w 
ramy normalnego wykonywania 
działalności danego przewoźnika 
lotniczego i nie pozwalają mu na skuteczne 
nad nimi panowanie. Do celów niniejszego 
rozporządzenia, nadzwyczajne 
okoliczności obejmują okoliczności 
wyszczególnione w załączniku;

„nadzwyczajne okoliczności” oznaczają 
okoliczności, które, ze względu na swój 
charakter lub źródło, nie wpisują się w 
ramy normalnego wykonywania 
działalności danego przewoźnika 
lotniczego i nie pozwalają mu na skuteczne 
nad nimi panowanie. Do celów niniejszego 
rozporządzenia nadzwyczajne okoliczności 
zostały wyszczególnione w załączniku;

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia pewności prawnej oraz lepszej ochrony praw konsumentów potrzebny 
jest wyczerpujący wykaz „nadzwyczajnych okoliczności”.

Poprawka 120
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera e
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 2 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„nadzwyczajne okoliczności” oznaczają 
okoliczności, które, ze względu na swój 
charakter lub źródło, nie wpisują się w 
ramy normalnego wykonywania 
działalności danego przewoźnika 
lotniczego i nie pozwalają mu na skuteczne 
nad nimi panowanie. Do celów niniejszego 
rozporządzenia, nadzwyczajne 
okoliczności obejmują okoliczności 
wyszczególnione w załączniku;

„nadzwyczajne okoliczności” oznaczają 
okoliczności, które, ze względu na swój 
charakter lub źródło, nie wpisują się w 
ramy normalnego wykonywania 
działalności danego przewoźnika 
lotniczego i nie pozwalają mu na skuteczne 
nad nimi panowanie. Do celów niniejszego 
rozporządzenia nadzwyczajne okoliczności 
obejmują okoliczności wyszczególnione w 
niewyczerpującym wykazie w załączniku.
Inne okoliczności będzie można uznać za 
„nadzwyczajne”, jeśli będą to uzasadniały 
obiektywne podstawy;

Or. en

Poprawka 121
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera e
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 2 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„nadzwyczajne okoliczności” oznaczają 
okoliczności, które, ze względu na swój 
charakter lub źródło, nie wpisują się w 

„nadzwyczajne okoliczności” oznaczają 
okoliczności, które, ze względu na swój 
charakter lub źródło, pozostają poza 
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ramy normalnego wykonywania 
działalności danego przewoźnika 
lotniczego i nie pozwalają mu na skuteczne 
nad nimi panowanie. Do celów niniejszego 
rozporządzenia, nadzwyczajne 
okoliczności obejmują okoliczności 
wyszczególnione w załączniku;

kontrolą danego przewoźnika lotniczego i 
nie będąc wynikiem zaniedbań 
obowiązujących zasad i przepisów 
bezpieczeństwa, nie pozwalają mu na 
skuteczne nad nimi panowanie. Do celów 
niniejszego rozporządzenia nadzwyczajne 
okoliczności obejmują okoliczności 
wyszczególnione w załączniku 1;

Or. pl

Poprawka 122
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera e
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 2 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„nadzwyczajne okoliczności” oznaczają 
okoliczności, które, ze względu na swój 
charakter lub źródło, nie wpisują się w 
ramy normalnego wykonywania 
działalności danego przewoźnika 
lotniczego i nie pozwalają mu na skuteczne 
nad nimi panowanie. Do celów niniejszego 
rozporządzenia, nadzwyczajne 
okoliczności obejmują okoliczności 
wyszczególnione w załączniku;

„nadzwyczajne okoliczności” oznaczają 
okoliczności, które, ze względu na swój 
charakter lub źródło, nie wpisują się w 
ramy normalnego wykonywania 
działalności danego przewoźnika 
lotniczego i nie pozwalają mu na skuteczne 
nad nimi panowanie. Do celów niniejszego 
rozporządzenia nadzwyczajne okoliczności 
obejmują okoliczności wyszczególnione w 
załączniku; wykaz ten nie jest 
wyczerpujący;

Or. fr

Poprawka 123
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera e
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 2 – litera o
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„lot łączony” oznacza lot, który na 
podstawie jednej umowy przewozu ma 
umożliwić pasażerowi przybycie do punktu 
przesiadkowego w celu odbycia kolejnego 
lotu albo, jeśli tak wynika z kontekstu, taki 
inny lot odbywający się z punktu 
przesiadkowego;

„lot łączony” oznacza lot, który na 
podstawie jednej umowy przewozu i 
jednego numeru rezerwacji ma umożliwić 
pasażerowi przybycie do punktu 
przesiadkowego w celu odbycia kolejnego 
lotu albo, w rozumieniu art. 6a, taki inny 
lot odbywający się z punktu 
przesiadkowego;

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka będąca wynikiem poprawki do art. 6a ust. 2 oraz mająca na celu doprecyzowanie 
definicji rezerwacji obejmującej całą trasę, obowiązującej w przypadku gdy oddzielne bilety 
rezerwowane są razem w ramach jednej transakcji.

Poprawka 124
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera e
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 2 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„lot łączony” oznacza lot, który na 
podstawie jednej umowy przewozu ma 
umożliwić pasażerowi przybycie do punktu 
przesiadkowego w celu odbycia kolejnego 
lotu albo, jeśli tak wynika z kontekstu, taki 
inny lot odbywający się z punktu 
przesiadkowego;

„lot łączony” oznacza lot, który na 
podstawie jednej umowy przewozu i 
jednego numeru rezerwacji ma umożliwić 
pasażerowi przybycie do punktu 
przesiadkowego w celu odbycia kolejnego 
lotu albo, jeśli tak wynika z kontekstu, taki 
inny lot odbywający się z punktu 
przesiadkowego;

Or. en

Poprawka 125
Emma McClarkin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera e
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 2 – litera s

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„cena biletu” oznacza pełną cenę biletu 
obejmującą cenę przelotu oraz wszystkie 
mające zastosowanie podatki, opłaty, 
dopłaty i prowizje uiszczane z tytułu 
wszystkich opcjonalnych i nieopcjonalnych 
usług, których dotyczy bilet;

„cena biletu” oznacza pełną cenę biletu 
obejmującą cenę przelotu oraz wszystkie 
mające zastosowanie podatki, opłaty, 
dopłaty i prowizje uiszczane z tytułu 
wszystkich opcjonalnych i nieopcjonalnych 
usług, których dotyczy bilet, związanych z 
elementem podróży, jakim jest transport 
lotniczy;

Or. en

Uzasadnienie

Precyzuje, że „cena biletu” odnosi się jedynie do usług związanych z transportem lotniczym 
(a nie do usług takich jak rezerwacje hotelowe i wynajem samochodów).

Poprawka 126
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera e
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 2 – litera v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„czas przylotu” oznacza czas, w którym 
statek powietrzny osiąga stanowisko 
przylotu i zostają użyte hamulce postojowe 
(czas zablokowania);

„czas przylotu” oznacza moment, w 
którym statek powietrzny dotyka ziemi na 
pasie startowym;

Or. fr

Uzasadnienie

Pewne problemy zaistniałe w porcie lotniczym mogą wydłużyć czas pomiędzy momentem, w 
którym statek powietrzny dotyka ziemi, a opuszczeniem statku powietrznego przez pasażerów. 
Linie lotnicze nie powinny ponosić konsekwencji za te opóźnienia, które nie powstały z ich 
winy.
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Poprawka 127
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1 – litera e
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 2 – litera w

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„przestój na płycie” oznacza, w związku z 
odlotem, czas, w którym statek powietrzny 
pozostaje na ziemi między rozpoczęciem
przyjmowania pasażerów na pokład a 
startem statku powietrznego lub, w 
związku z przylotem, czas między 
lądowaniem statku powietrznego a 
rozpoczęciem opuszczania pokładu przez 
pasażerów;

„przestój na płycie” oznacza, w związku z 
odlotem, czas, w którym statek powietrzny 
pozostaje na ziemi między zakończeniem
przyjmowania pasażerów na pokład a 
startem statku powietrznego lub, w 
związku z przylotem, czas między 
lądowaniem statku powietrznego a 
rozpoczęciem opuszczania pokładu przez 
pasażerów;

Or. de

Uzasadnienie

Czas przyjmowania pasażerów na pokład nie powinien być wliczany do czasu „przestoju na 
płycie”. Decydujące znaczenie w tej kwestii musi mieć zakończenie procesu przyjmowania 
pasażerów na pokład.

Poprawka 128
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 2 – litera –a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst obowiązujący Poprawka

b) do pasażerów odlatujących z lotniska 
znajdującego się w kraju trzecim i 
lądujących na lotnisku w państwie 
członkowskim, do którego ma 
zastosowanie Traktat, chyba że otrzymali 
oni korzyści lub odszkodowanie oraz 

b) do pasażerów odlatujących z lotniska 
znajdującego się w kraju trzecim i 
lądujących na lotnisku w państwie 
członkowskim, do którego ma 
zastosowanie Traktat, chyba że otrzymali 
oni korzyści lub odszkodowanie oraz 
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udzielono im opieki w tym kraju trzecim, 
jeżeli przewoźnik lotniczy obsługujący 
dany lot jest przewoźnikiem 
wspólnotowym.

udzielono im opieki w tym kraju trzecim, 
jeżeli przewoźnik lotniczy obsługujący 
dany lot jest przewoźnikiem 
wspólnotowym lub lot był lotem 
powrotnym zarezerwowanym razem z 
odpowiednim lotem odbywającym się z 
portu lotniczego w UE i realizowanym
przez przewoźnika wspólnotowego.

Or. en

Poprawka 129
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku odmowy przyjęcia 
pasażerów na pokład wbrew ich woli 
obsługujący przewoźnik lotniczy 
niezwłocznie wypłaca im odszkodowanie 
zgodnie z art. 7 i udziela pomocy zgodnie z 
art. 8. Jeśli pasażer zdecyduje się na 
zmianę planu podróży zgodnie z art. 8 ust. 
1 lit. b) oraz jeśli czas odlotu przypada co 
najmniej dwie godziny po pierwotnym 
czasie odlotu, obsługujący przewoźnik 
udziela pasażerowi pomocy zgodnie z art. 
9.

W przypadku odmowy przyjęcia 
pasażerów na pokład wbrew ich woli 
obsługujący przewoźnik lotniczy 
niezwłocznie i bez żadnych dalszych 
formalności wypłaca im odszkodowanie 
zgodnie z art. 7 i udziela pomocy zgodnie z 
art. 8. Jeśli pasażer zdecyduje się na 
zmianę planu podróży zgodnie z art. 8 ust. 
1 lit. b) oraz jeśli czas odlotu przypada co 
najmniej dwie godziny po pierwotnym 
czasie odlotu, obsługujący przewoźnik 
udziela pasażerowi pomocy zgodnie z art. 
9.

Or. en

Poprawka 130
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 4 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku odmowy przyjęcia 
pasażerów na pokład wbrew ich woli 
obsługujący przewoźnik lotniczy 
niezwłocznie wypłaca im odszkodowanie 
zgodnie z art. 7 i udziela pomocy zgodnie z 
art. 8. Jeśli pasażer zdecyduje się na 
zmianę planu podróży zgodnie z art. 8 ust. 
1 lit. b) oraz jeśli czas odlotu przypada co 
najmniej dwie godziny po pierwotnym 
czasie odlotu, obsługujący przewoźnik 
udziela pasażerowi pomocy zgodnie z art. 
9.

W przypadku odmowy przyjęcia 
pasażerów na pokład wbrew ich woli na lot 
do miejsca przeznaczenia lub lot powrotny
obsługujący przewoźnik lotniczy 
niezwłocznie wypłaca im odszkodowanie 
zgodnie z art. 7 i udziela pomocy zgodnie z 
art. 8. Jeśli pasażer zdecyduje się na 
zmianę planu podróży zgodnie z art. 8 ust. 
1 lit. b), obsługujący przewoźnik udziela 
pasażerowi pomocy zgodnie z art. 9.

Or. en

Poprawka 131
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustępy 1, 2 i 3 mają również zastosowanie 
do biletów powrotnych w przypadku gdy 
pasażerowi odmówiono przyjęcia na 
pokład w celu odbycia podróży powrotnej 
ze względu na fakt, że nie wziął on udziału 
w podróży do miejsca przeznaczenia lub 
nie uiścił dodatkowej opłaty na ten cel.

Bez uszczerbku dla klauzuli umownej, 
stanowiącej inaczej w sposób jasny i 
wyraźny, ustępy 1, 2 i 3 mają również 
zastosowanie do biletów powrotnych w 
przypadku, gdy pasażerowi odmówiono 
przyjęcia na pokład w celu odbycia 
podróży powrotnej ze względu na fakt, że 
nie wziął on udziału w podróży do miejsca 
przeznaczenia lub nie uiścił dodatkowej 
opłaty na ten cel.

W przypadku klauzuli umownej 
zakazującej jasno i wyraźnie pasażerowi 
wejścia na pokład w celu odbycia podróży 
powrotnej ze względu na to, że nie wziął
on udziału w podróży do miejsca 
przeznaczenia, pasażerowie powinni być 
informowani, na poszczególnych etapach 
dokonywania rezerwacji, o 
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obowiązujących warunkach skorzystania z 
lotu powrotnego, jeśli nie wzięło się 
udziału w locie do miejsca przeznaczenia, 
a w szczególności:
– o tym, że pasażerowi można odmówić 
przyjęcia na pokład w celu odbycia 
podróży powrotnej, jeśli nie wziął on 
udziału w podróży do miejsca 
przeznaczenia i nie przedstawił istotnych 
powodów takiej sytuacji;
– o rodzajach powodów uznawanych za 
istotne w przypadku nieodbycia podróży 
do miejsca przeznaczenia oraz o 
wiążących terminach i sposobie 
przedstawiania ich przez pasażerów 
liniom lotniczym.

Or. fr

Uzasadnienie

Linie lotnicze nie powinny móc odmówić przyjęcia na pokład w celu odbycia podróży 
powrotnej ze względu na to, że nie wzięło się udziału w podróży do miejsca przeznaczenia, w 
szczególności względem pasażerów działających w dobrej wierze oraz tych, którzy nie odbyli 
lotu do miejsca przeznaczenia z istotnych powodów. Jednakże całkowity zakaz mógłby 
ograniczyć loty pośrednie, które są tańsze od lotów bezpośrednich. Należy przewidzieć 
możliwość specjalnych klauzul dotyczących zasady „no show”, obowiązkowo powiązanych z 
informowaniem konsumentów w pełni oraz uwzględniających wyjątki w przypadku 
wystąpienia istotnych powodów.

Poprawka 132
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustępy 1, 2 i 3 mają również zastosowanie 
do biletów powrotnych w przypadku gdy 
pasażerowi odmówiono przyjęcia na 
pokład w celu odbycia podróży powrotnej 
ze względu na fakt, że nie wziął on udziału 

Ustępy 1, 2 i 3 mają również zastosowanie 
do biletów na dalszy lot i biletów 
powrotnych w przypadku, gdy pasażerowi 
odmówiono przyjęcia na pokład w celu 
odbycia podróży powrotnej lub dalszej 



AM\1005678PL.doc 27/87 PE521.501v01-00

PL

w podróży do miejsca przeznaczenia lub 
nie uiścił dodatkowej opłaty na ten cel.

podróży ze względu na fakt, że nie wziął 
on udziału w podróży do miejsca 
przeznaczenia bądź nie wykorzystał 
jednego z segmentów biletu lub nie uiścił 
dodatkowej opłaty na ten cel.

Or. de

Poprawka 133
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustępy 1, 2 i 3 mają również zastosowanie 
do biletów powrotnych w przypadku gdy 
pasażerowi odmówiono przyjęcia na 
pokład w celu odbycia podróży powrotnej 
ze względu na fakt, że nie wziął on udziału 
w podróży do miejsca przeznaczenia lub 
nie uiścił dodatkowej opłaty na ten cel.

Ustępy 1, 2 i 3 mają również zastosowanie 
do biletów powrotnych w przypadku, gdy 
pasażerowi odmówiono przyjęcia na 
pokład w celu odbycia podróży powrotnej 
ze względu na fakt, że nie wziął on udziału 
w podróży do miejsca przeznaczenia lub 
nie uiścił dodatkowej opłaty na ten cel. 
Odmowa przyjęcia na pokład w 
rozumieniu niniejszego ustępu nie ma 
miejsca w przypadku, gdy jeden bilet 
dotyczy więcej niż dwóch lotów, a pasażer 
nie został przyjęty na pokład, ponieważ nie 
wziął udziału we wszystkich 
wcześniejszych lotach lub odbył te loty w 
innej kolejności, niż było to uzgodnione. 
Jeżeli przyczyną takiej sytuacji są 
niemożliwe do uniknięcia nadzwyczajne 
okoliczności, pasażer może odbyć w 
uzgodnionej kolejności pozostałe loty w 
ramach swojej podróży, o ile – najpóźniej 
przed rozpoczęciem kolejnego lotu –
wykaże on przewoźnikowi lotniczemu 
zaistnienie takich okoliczności.

Or. de



PE521.501v01-00 28/87 AM\1005678PL.doc

PL

Poprawka 134
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustępy 1, 2 i 3 mają również zastosowanie 
do biletów powrotnych w przypadku gdy 
pasażerowi odmówiono przyjęcia na 
pokład w celu odbycia podróży powrotnej 
ze względu na fakt, że nie wziął on udziału 
w podróży do miejsca przeznaczenia lub 
nie uiścił dodatkowej opłaty na ten cel.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

(Poprawka dotyczy jedynie wersji greckiej. 
Ma na celu korektę błędu, który pojawił się 
w greckiej wersji wniosku Komisji, w 
którym znajduje się odniesienie jedynie do 
ustępu 1 i 2, zamiast do ustępu 1, 2 i 3 jak 
w innych wersjach językowych.)

Or. el

Poprawka 135
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustępy 1, 2 i 3 mają również zastosowanie 
do biletów powrotnych w przypadku gdy 
pasażerowi odmówiono przyjęcia na 
pokład w celu odbycia podróży powrotnej 
ze względu na fakt, że nie wziął on udziału 
w podróży do miejsca przeznaczenia lub 
nie uiścił dodatkowej opłaty na ten cel.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

(Poprawka dotyczy jedynie wersji greckiej. 
Ma na celu korektę błędu, który pojawił się 
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w greckiej wersji wniosku Komisji, w 
którym znajduje się odniesienie jedynie do 
ustępu 1 i 2, zamiast do ustępu 1, 2 i 3 jak 
w innych wersjach językowych.)

Or. el

Poprawka 136
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli pasażer lub pośrednik działający w 
imieniu pasażera zgłasza błąd pisowni w 
nazwisku jednego lub kilku pasażerów 
objętych tą samą umową przewozu, 
mogący prowadzić do odmowy przyjęcia 
na pokład, przewoźnik lotniczy dokonuje 
odpowiedniej korekty co najmniej raz w 
okresie poprzedzającym odlot o 48 godzin 
lub więcej bez naliczania pasażerowi lub 
pośrednikowi żadnej dodatkowej opłaty, o 
ile nie uniemożliwia mu tego prawo 
krajowe lub międzynarodowe.

Jeśli pasażer lub pośrednik działający w 
imieniu pasażera zgłasza błąd pisowni w 
nazwisku lub błędny tytuł jednego lub 
kilku pasażerów objętych tą samą umową 
przewozu, mogący prowadzić do odmowy 
przyjęcia na pokład, przewoźnik lotniczy 
dokonuje odpowiedniej korekty w okresie 
poprzedzającym odlot bez naliczania 
pasażerowi lub pośrednikowi żadnej 
dodatkowej opłaty, o ile nie uniemożliwia 
mu tego prawo krajowe lub
międzynarodowe.

Or. en

Poprawka 137
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 4 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obsługujący przewoźnik lotniczy nie jest Obsługujący przewoźnik lotniczy nie jest 
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zobowiązany do wypłaty odszkodowania 
przewidzianego w art. 7, jeżeli może 
dowieść, że odwołanie jest spowodowane 
zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności 
oraz że opóźnienia nie można było uniknąć 
nawet w przypadku zastosowania 
wszystkich zasadnych środków. Na takie 
nadzwyczajne okoliczności można 
powołać się jedynie w zakresie, w jakim 
mają one wpływ na dany lot lub na 
poprzedni lot obsługiwany przez ten sam 
statek powietrzny.

zobowiązany do wypłaty odszkodowania 
przewidzianego w art. 7, jeżeli może 
dowieść, że odwołanie jest spowodowane 
zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności 
oraz że opóźnienia nie można było uniknąć 
nawet w przypadku zastosowania 
wszystkich zasadnych środków. Na takie 
nadzwyczajne okoliczności można 
powołać się jedynie w zakresie, w jakim 
mają one wpływ na dany lot lub na 
poprzedni lot obsługiwany przez ten sam 
statek powietrzny. W przypadku gdy 
przewoźnik lotniczy nie przedstawi takich 
dowodów na piśmie, odszkodowanie jest 
nadal należne w odniesieniu do roszczenia
pasażera.

Or. en

Poprawka 138
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 4 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obsługujący przewoźnik lotniczy nie jest 
zobowiązany do wypłaty odszkodowania 
przewidzianego w art. 7, jeżeli może 
dowieść, że odwołanie jest spowodowane 
zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności 
oraz że opóźnienia nie można było uniknąć 
nawet w przypadku zastosowania 
wszystkich zasadnych środków. Na takie 
nadzwyczajne okoliczności można 
powołać się jedynie w zakresie, w jakim 
mają one wpływ na dany lot lub na 
poprzedni lot obsługiwany przez ten sam 
statek powietrzny.

Obsługujący przewoźnik lotniczy nie jest 
zobowiązany do wypłaty odszkodowania 
przewidzianego w art. 7, jeżeli może 
dowieść, że odwołanie jest spowodowane 
zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności 
oraz że opóźnienia nie można było uniknąć 
nawet w przypadku zastosowania 
wszystkich zasadnych środków. Na takie 
nadzwyczajne okoliczności można 
powołać się jedynie w zakresie, w jakim 
mają one wpływ na dany lot lub na 
poprzedni lot obsługiwany przez ten sam 
statek powietrzny. Jeżeli obsługujący 
przewoźnik lotniczy nie wykaże w ciągu 
dwóch tygodni, jakie konkretnie wystąpiły 
nadzwyczajne okoliczności, za które 
obsługujący przewoźnik lotniczy nie jest 
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odpowiedzialny, oraz że przedsięwzięto 
wszystkie środki niezbędne do uniknięcia 
odwołania lotu lub opóźnienia odlotu, 
pasażer otrzymuje niezwłocznie 
odszkodowanie przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. de

Poprawka 139
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 4 – litera c a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. W razie odwołania lotu ze względu 
na niewypłacalność przewoźnika 
lotniczego lub zawieszenie przez niego 
działalności pasażerowie mają prawo do 
zwrotu należności lub do lotu powrotnego 
do pierwszego miejsca odlotu zgodnie z 
art. 8 ust. 1 lit. a) oraz prawo do opieki, o 
którym mowa w art. 9. Przewoźnicy 
lotniczy przedstawiają dowody 
potwierdzające zabezpieczenie zwrotu 
wpłaconych kwot i podróży powrotnej.”;

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku odwołania lotu ze względu na niewypłacalność lub z jakiejkolwiek innej 
przyczyny trzeba zapewnić pasażerom ochronę. Do przyczyn tych należy również cofnięcie 
koncesji.

Poprawka 140
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 1 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jeśli opóźnienie wynosi co najmniej dwie 
godziny, pomoc, o której mowa w art. 9 
ust. 1 lit. a) i w art. 9 ust. 2; oraz

pomoc, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. a) 
i w art. 9 ust. 2; oraz

Or. de

Poprawka 141
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 1 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jeśli opóźnienie wynosi co najmniej pięć
godzin i obejmuje jedną lub kilka nocy, 
pomoc, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) 
i w art. 9 ust. 1 lit. c); oraz

jeśli opóźnienie wynosi co najmniej trzy
godziny i obejmuje jedną noc lub kilka 
nocy, pomoc, o której mowa w art. 9 ust. 1 
lit. b) i c); oraz

Or. de

Poprawka 142
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 1 – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jeśli opóźnienie wynosi co najmniej pięć
godzin, pomoc, o której mowa w art. 8 ust. 
1 lit. a).

jeśli opóźnienie wynosi co najmniej trzy
godziny, pomoc, o której mowa w art. 8 
ust. 1.
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Or. de

Poprawka 143
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

przed upływem pięciu godzin od 
planowego czasu przylotu w przypadku 
wszystkich podróży wewnątrzunijnych 
oraz podróży do i z państw trzecich na 
trasie długości poniżej 3500 km;

przed upływem trzech godzin od 
planowego czasu przylotu w przypadku 
wszystkich podróży wewnątrzunijnych 
oraz podróży do i z państw trzecich na 
trasie długości poniżej 3500 km;

Or. de

Poprawka 144
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

przed upływem pięciu godzin od 
planowego czasu przylotu w przypadku 
wszystkich podróży wewnątrzunijnych 
oraz podróży do i z państw trzecich na 
trasie długości poniżej 3500 km;

przed upływem trzech godzin od 
planowego czasu przylotu w przypadku 
wszystkich podróży wewnątrzunijnych 
oraz podróży do i z państw trzecich na 
trasie długości poniżej 3500 km;

Or. de

Poprawka 145
Catherine Stihler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

przed upływem pięciu godzin od 
planowego czasu przylotu w przypadku 
wszystkich podróży wewnątrzunijnych 
oraz podróży do i z państw trzecich na 
trasie długości poniżej 3500 km;

przed upływem trzech godzin od 
planowego czasu przylotu w przypadku 
wszystkich podróży wewnątrzunijnych 
oraz podróży do i z państw trzecich na 
trasie długości poniżej 3500 km;

Or. en

Poprawka 146
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

przed upływem dziewięciu godzin od 
planowego czasu przylotu w przypadku 
podróży do i z państw trzecich na trasie 
długości 3500–6000 km;

przed upływem pięciu godzin od 
planowego czasu przylotu w przypadku 
podróży do i z państw trzecich na trasie 
długości 3500–6000 km;

Or. de

Poprawka 147
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

przed upływem dziewięciu godzin od przed upływem pięciu godzin od 
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planowego czasu przylotu w przypadku 
podróży do i z państw trzecich na trasie 
długości 3500–6000 km;

planowego czasu przylotu w przypadku 
podróży do i z państw trzecich na trasie 
długości powyżej 3500 km;

Or. de

Poprawka 148
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

przed upływem dziewięciu godzin od 
planowego czasu przylotu w przypadku 
podróży do i z państw trzecich na trasie 
długości 3500–6000 km;

przed upływem pięciu godzin od 
planowego czasu przylotu w przypadku 
podróży do i z państw trzecich na trasie 
długości 3500–6000 km;

Or. en

Poprawka 149
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

przed upływem dwunastu godzin od 
planowego czasu przylotu w przypadku 
podróży do i z państw trzecich na trasie 
długości powyżej 6000 km.

skreślona

Or. de
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Poprawka 150
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

przed upływem dwunastu godzin od 
planowego czasu przylotu w przypadku 
podróży do i z państw trzecich na trasie 
długości powyżej 6000 km.

skreślona

Or. en

Poprawka 151
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

przed upływem dwunastu godzin od 
planowego czasu przylotu w przypadku 
podróży do i z państw trzecich na trasie 
długości powyżej 6000 km.

przed upływem siedmiu godzin od 
planowego czasu przylotu w przypadku 
podróży do i z państw trzecich na trasie 
długości powyżej 6000 km.

Or. de

Poprawka 152
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obsługujący przewoźnik lotniczy nie jest 
zobowiązany do wypłaty odszkodowania 
przewidzianego w art. 7, jeżeli może 
dowieść, że opóźnienie lub zmiana 
rozkładu jest spowodowana zaistnieniem 
nadzwyczajnych okoliczności oraz że 
opóźnienia lub zmiany rozkładu nie można 
było uniknąć nawet w przypadku 
zastosowania wszystkich rozsądnych 
środków. Na takie nadzwyczajne 
okoliczności można powołać się jedynie w 
zakresie, w jakim mają one wpływ na dany 
lot lub na poprzedni lot obsługiwany przez 
ten sam statek powietrzny.

Obsługujący przewoźnik lotniczy nie jest 
zobowiązany do wypłaty odszkodowania 
przewidzianego w art. 7, jeżeli może 
dowieść, że opóźnienie lub zmiana 
rozkładu jest spowodowana zaistnieniem 
nadzwyczajnych okoliczności oraz że 
opóźnienia lub zmiany rozkładu nie można 
było uniknąć nawet w przypadku 
zastosowania wszystkich rozsądnych 
środków. Na takie nadzwyczajne 
okoliczności można powołać się jedynie w 
zakresie, w jakim mają one wpływ na dany 
lot lub na poprzedni lot obsługiwany przez 
ten sam statek powietrzny. Pasażer może 
żądać od przewoźnika otrzymania 
wszelkich informacji na temat takich 
nadzwyczajnych okoliczności.

Or. fr

Poprawka 153
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 4 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W przypadku gdy statek powietrzny
został skierowany do lądowania w porcie 
lotniczym innym niż docelowy port 
lotniczy ze względów, na które przewoźnik 
lotniczy nie ma wpływu, przewoźnik ten
organizuje przewóz swoich pasażerów do 
punktu docelowego w jak najkrótszym 
czasie, zapewniając im przy tym pomoc, 
zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a).

Or. fr



PE521.501v01-00 38/87 AM\1005678PL.doc

PL

Uzasadnienie

Traktowanie przekierowania lotu w taki sam sposób jak jego odwołania, zgodnie z tym, co 
proponuje Komisja Europejska, wydaje się być niesprawiedliwe dla linii lotniczych. Mimo to 
linie lotnicze powinny zapewnić dowóz swoich pasażerów do punktu docelowego w krótkim 
czasie, a także zapewnić im wyżywienie w ilości odpowiadającej czasowi oczekiwania.

Poprawka 154
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących 
bezpieczeństwa, jeśli przestój na płycie 
trwa ponad godzinę, obsługujący 
przewoźnik lotniczy nieodpłatnie zapewnia 
dostęp do toalet i wody pitnej, zapewnia 
odpowiednie ogrzewanie lub chłodzenie 
kabiny pasażerskiej, a także w razie 
potrzeby zapewnia dostępność 
odpowiedniej opieki medycznej. W 
przypadku gdy przestój na płycie osiąga 
maksymalną długość pięciu godzin, statek 
powietrzny powraca do punktu przyjęć 
pasażerów na pokład lub do innego miejsca 
odpowiedniego do celów opuszczenia 
przez nich pokładu statku powietrznego, 
gdzie pasażerom umożliwia się 
opuszczenie pokładu i skorzystanie z tej 
samej pomocy, o której mowa w ust. 1, 
chyba że ze względów bezpieczeństwa 
statek powietrzny nie może opuścić 
swojego stanowiska na płycie.

Z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących 
bezpieczeństwa, jeśli przestój na płycie 
trwa ponad godzinę, obsługujący 
przewoźnik lotniczy nieodpłatnie zapewnia 
dostęp do toalet i wody pitnej, zapewnia 
odpowiednie ogrzewanie lub chłodzenie 
kabiny pasażerskiej, a także w razie 
potrzeby zapewnia dostępność 
odpowiedniej opieki medycznej. W 
przypadku gdy przestój na płycie osiąga 
maksymalną długość trzech godzin, statek 
powietrzny powraca do punktu przyjęć 
pasażerów na pokład lub do innego miejsca 
odpowiedniego do celów opuszczenia 
przez nich pokładu statku powietrznego, 
gdzie pasażerom umożliwia się 
opuszczenie pokładu i skorzystanie z tej 
samej pomocy, o której mowa w ust. 1, 
chyba że ze względów bezpieczeństwa 
statek powietrzny nie może opuścić 
swojego stanowiska na płycie.

Or. de

Poprawka 155
Sylvana Rapti
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących 
bezpieczeństwa, jeśli przestój na płycie 
trwa ponad godzinę, obsługujący 
przewoźnik lotniczy nieodpłatnie zapewnia 
dostęp do toalet i wody pitnej, zapewnia 
odpowiednie ogrzewanie lub chłodzenie 
kabiny pasażerskiej, a także w razie 
potrzeby zapewnia dostępność 
odpowiedniej opieki medycznej. W 
przypadku gdy przestój na płycie osiąga 
maksymalną długość pięciu godzin, statek 
powietrzny powraca do punktu przyjęć 
pasażerów na pokład lub do innego miejsca 
odpowiedniego do celów opuszczenia 
przez nich pokładu statku powietrznego, 
gdzie pasażerom umożliwia się 
opuszczenie pokładu i skorzystanie z tej 
samej pomocy, o której mowa w ust. 1, 
chyba że ze względów bezpieczeństwa 
statek powietrzny nie może opuścić 
swojego stanowiska na płycie.

Z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących 
bezpieczeństwa, jeśli ma miejsce przestój 
na płycie, obsługujący przewoźnik lotniczy 
nieodpłatnie zapewnia dostęp do toalet i 
wody pitnej, zapewnia odpowiednie 
ogrzewanie lub chłodzenie kabiny 
pasażerskiej, a także w razie potrzeby 
zapewnia dostępność odpowiedniej opieki 
medycznej. W przypadku gdy przestój na 
płycie osiąga maksymalną długość dwóch
godzin, statek powietrzny powraca do 
punktu przyjęć pasażerów na pokład lub do 
innego miejsca odpowiedniego do celów 
opuszczenia przez nich pokładu statku 
powietrznego, gdzie pasażerom umożliwia 
się opuszczenie pokładu i skorzystanie z tej 
samej pomocy, o której mowa w ust. 1, 
chyba że ze względów bezpieczeństwa 
statek powietrzny nie może opuścić 
swojego stanowiska na płycie.

Or. en

Poprawka 156
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących 
bezpieczeństwa, jeśli przestój na płycie 
trwa ponad godzinę, obsługujący 
przewoźnik lotniczy nieodpłatnie zapewnia 
dostęp do toalet i wody pitnej, zapewnia 

Z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących 
bezpieczeństwa, jeśli przestój na płycie 
trwa ponad godzinę, obsługujący 
przewoźnik lotniczy nieodpłatnie zapewnia 
dostęp do toalet i wody pitnej, zapewnia 
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odpowiednie ogrzewanie lub chłodzenie 
kabiny pasażerskiej, a także w razie 
potrzeby zapewnia dostępność 
odpowiedniej opieki medycznej. W 
przypadku gdy przestój na płycie osiąga 
maksymalną długość pięciu godzin, statek 
powietrzny powraca do punktu przyjęć 
pasażerów na pokład lub do innego miejsca 
odpowiedniego do celów opuszczenia 
przez nich pokładu statku powietrznego, 
gdzie pasażerom umożliwia się 
opuszczenie pokładu i skorzystanie z tej 
samej pomocy, o której mowa w ust. 1, 
chyba że ze względów bezpieczeństwa 
statek powietrzny nie może opuścić 
swojego stanowiska na płycie.

odpowiednie ogrzewanie lub chłodzenie 
kabiny pasażerskiej, a także w razie
potrzeby zapewnia dostępność 
odpowiedniej opieki medycznej. W 
przypadku gdy przestój na płycie osiąga 
maksymalną długość dwóch godzin, statek 
powietrzny powraca do punktu przyjęć 
pasażerów na pokład lub do innego miejsca 
odpowiedniego do celów opuszczenia
przez nich pokładu statku powietrznego, 
gdzie pasażerom umożliwia się 
opuszczenie pokładu i skorzystanie z tej 
samej pomocy, o której mowa w ust. 1, 
chyba że ze względów bezpieczeństwa 
statek powietrzny nie może opuścić 
swojego stanowiska na płycie.

Or. de

Poprawka 157
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących 
bezpieczeństwa, jeśli przestój na płycie 
trwa ponad godzinę, obsługujący 
przewoźnik lotniczy nieodpłatnie zapewnia 
dostęp do toalet i wody pitnej, zapewnia 
odpowiednie ogrzewanie lub chłodzenie 
kabiny pasażerskiej, a także w razie 
potrzeby zapewnia dostępność 
odpowiedniej opieki medycznej. W 
przypadku gdy przestój na płycie osiąga 
maksymalną długość pięciu godzin, statek 
powietrzny powraca do punktu przyjęć 
pasażerów na pokład lub do innego miejsca 
odpowiedniego do celów opuszczenia 
przez nich pokładu statku powietrznego, 
gdzie pasażerom umożliwia się 
opuszczenie pokładu i skorzystanie z tej 

Z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących 
bezpieczeństwa, jeśli ma miejsce przestój 
na płycie, obsługujący przewoźnik lotniczy 
nieodpłatnie zapewnia dostęp do toalet i 
wody pitnej, zapewnia odpowiednie 
ogrzewanie lub chłodzenie kabiny 
pasażerskiej, a także w razie potrzeby 
zapewnia dostępność odpowiedniej opieki 
medycznej. W przypadku gdy przestój na 
płycie osiąga maksymalną długość dwóch 
godzin, statek powietrzny powraca do 
punktu przyjęć pasażerów na pokład lub do 
innego miejsca odpowiedniego do celów 
opuszczenia przez nich pokładu statku 
powietrznego, gdzie pasażerom umożliwia 
się opuszczenie pokładu i skorzystanie z tej 
samej pomocy, o której mowa w ust. 1, 
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samej pomocy, o której mowa w ust. 1, 
chyba że ze względów bezpieczeństwa 
statek powietrzny nie może opuścić 
swojego stanowiska na płycie.

chyba że ze względów bezpieczeństwa 
statek powietrzny nie może opuścić 
swojego stanowiska na płycie.

Or. el

Uzasadnienie

Ustalony czas przestoju na płycie wynoszący minimum pięć godzin, zanim pasażerowie mogą 
opuścić pokład, jest zbyt długi i powinien zostać zastąpiony przez ustalony czas przestoju na 
płycie wynoszący dwie godziny. Jednocześnie w przypadku przestoju na płycie przewoźnik 
powinien zapewnić pasażerom bezpłatne podstawowe udogodnienia.

Poprawka 158
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących 
bezpieczeństwa, jeśli przestój na płycie 
trwa ponad godzinę, obsługujący 
przewoźnik lotniczy nieodpłatnie zapewnia 
dostęp do toalet i wody pitnej, zapewnia 
odpowiednie ogrzewanie lub chłodzenie 
kabiny pasażerskiej, a także w razie 
potrzeby zapewnia dostępność 
odpowiedniej opieki medycznej. W 
przypadku gdy przestój na płycie osiąga 
maksymalną długość pięciu godzin, statek 
powietrzny powraca do punktu przyjęć 
pasażerów na pokład lub do innego miejsca 
odpowiedniego do celów opuszczenia 
przez nich pokładu statku powietrznego, 
gdzie pasażerom umożliwia się 
opuszczenie pokładu i skorzystanie z tej 
samej pomocy, o której mowa w ust. 1, 
chyba że ze względów bezpieczeństwa 
statek powietrzny nie może opuścić 
swojego stanowiska na płycie.

Z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących 
bezpieczeństwa, jeśli przestój na płycie 
trwa ponad godzinę, obsługujący 
przewoźnik lotniczy nieodpłatnie zapewnia 
dostęp do toalet i wody pitnej, zapewnia 
odpowiednie ogrzewanie lub chłodzenie 
kabiny pasażerskiej, a także w razie 
potrzeby zapewnia dostępność 
odpowiedniej opieki medycznej. W 
przypadku gdy przestój na płycie osiąga 
maksymalną długość czterech godzin, 
statek powietrzny powraca do punktu 
przyjęć pasażerów na pokład lub do innego 
miejsca odpowiedniego do celów 
opuszczenia przez nich pokładu statku 
powietrznego, gdzie pasażerom umożliwia 
się opuszczenie pokładu i skorzystanie z tej 
samej pomocy, o której mowa w ust. 1, 
chyba że ze względów bezpieczeństwa lub 
ze względu na obowiązujące prawo statek 
powietrzny nie może opuścić swojego 
stanowiska na płycie.
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Or. fr

Uzasadnienie

5-godzinne oczekiwanie w statku powietrznym unieruchomionym na pasie startowym wydaje 
się być wyjątkowo długim okresem, dlatego okres ten powinien być skrócony. Jednak do 
powodów mogących uniemożliwić statkowi powietrznemu opuszczenie swojego stanowiska na 
płycie należą względy prawne, związane szczególnie z polityką imigracyjną, które mogą 
uniemożliwić pasażerom opuszczenie pokładu statku powietrznego, i muszą one zostać wzięte 
pod uwagę.

Poprawka 159
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy przestój na płycie trwa 
ponad godzinę, należy zapewnić posiłki i 
napoje, o czym mowa w art. 9 ust. 1 lit. a).

Or. el

Poprawka 160
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 4 – litera c a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. W razie odwołania lotu ze względu 
na niewypłacalność przewoźnika 
lotniczego lub zawieszenia przez niego 
działalności w wyniku cofnięcia mu 
koncesji pasażerowie mają prawo do 
zwrotu należności lub do lotu powrotnego 
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do miejsca odlotu zgodnie z art. 8 ust. 1 
lit. a) oraz prawo do opieki, o którym 
mowa w art. 9. Przewoźnicy lotniczy 
przedstawiają wystarczający dowód 
potwierdzający zabezpieczenie zwrotu 
należności i powrotu do kraju.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Pasażerom korzystającym z usług przewoźników kończących działalność należy zapewnić 
możliwość dochodzenia roszczeń, dotyczących zwrotu kosztów niewykorzystanego przez nich 
biletu lub powrotu do kraju, jeśli zostali oni unieruchomieni za granicą. W tej sytuacji należy 
przewidzieć ochronę podobną do ochrony przysługującej na podstawie dyrektywy 
90/314/EWG klientom wycieczek zorganizowanych. Pozostawia się przewoźnikom margines 
swobody w zakresie podjęcia niezbędnych działań, takich jak utworzenie funduszy lub 
wykupienie ubezpieczenia.

Poprawka 161
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy pasażer utraci 
możliwość skorzystania z lotu łączonego 
wskutek opóźnienia lub zmiany rozkładu w 
odniesieniu do poprzedniego lotu, unijny 
przewoźnik lotniczy obsługujący kolejny 
lot łączony zapewnia pasażerowi:

W przypadku gdy pasażer utraci 
możliwość skorzystania z lotu łączonego 
wskutek opóźnienia lub zmiany rozkładu w 
odniesieniu do poprzedniego lotu, unijny 
przewoźnik lotniczy odpowiedzialny za 
opóźnienie zapewnia pasażerowi:

Or. en

Poprawka 162
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 6
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Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 a – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy pasażer utraci 
możliwość skorzystania z lotu łączonego 
wskutek opóźnienia lub zmiany rozkładu w 
odniesieniu do poprzedniego lotu, unijny 
przewoźnik lotniczy obsługujący kolejny 
lot łączony zapewnia pasażerowi:

W przypadku gdy pasażer utraci 
możliwość skorzystania z lotu łączonego 
wskutek opóźnienia lub zmiany rozkładu w 
odniesieniu do poprzedniego lotu, unijny
przewoźnik lotniczy odpowiedzialny za 
opóźnienie zapewnia pasażerowi:

Or. en

Poprawka 163
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 a – ustęp 1 –wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy pasażer utraci 
możliwość skorzystania z lotu łączonego 
wskutek opóźnienia lub zmiany rozkładu w 
odniesieniu do poprzedniego lotu, unijny 
przewoźnik lotniczy obsługujący kolejny 
lot łączony zapewnia pasażerowi:

W przypadku gdy pasażer utraci 
możliwość skorzystania z lotu łączonego 
wskutek opóźnienia lub zmiany rozkładu w 
odniesieniu do poprzedniego lotu, unijny 
przewoźnik lotniczy odpowiedzialny za 
opóźnienie zapewnia pasażerowi:

Or. pl

Poprawka 164
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy pasażer utraci W przypadku gdy pasażer utraci 
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możliwość skorzystania z lotu łączonego 
wskutek opóźnienia lub zmiany rozkładu w 
odniesieniu do poprzedniego lotu, unijny 
przewoźnik lotniczy obsługujący kolejny 
lot łączony zapewnia pasażerowi:

możliwość skorzystania z lotu łączonego 
wskutek opóźnienia lub zmiany rozkładu w 
odniesieniu do poprzedniego lotu, unijny 
przewoźnik lotniczy odpowiedzialny za 
opóźnienie zapewnia pasażerowi:

Or. fr

Uzasadnienie

Wydaje się, że to przewoźnik odpowiedzialny za opóźnienie powinien ponosić jego 
konsekwencje, a nie przewoźnik obsługujący kolejny lot.

Poprawka 165
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 a – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy pasażer utraci 
możliwość skorzystania z lotu łączonego 
wskutek opóźnienia lub zmiany rozkładu w 
odniesieniu do poprzedniego lotu, unijny 
przewoźnik lotniczy obsługujący kolejny 
lot łączony zapewnia pasażerowi:

W przypadku gdy pasażer utraci 
możliwość skorzystania z lotu łączonego 
wskutek opóźnienia lub zmiany rozkładu w 
odniesieniu do poprzedniego lotu, unijny 
przewoźnik lotniczy odpowiedzialny za 
opóźnienie zapewnia pasażerowi:

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka będąca wynikiem poprawki do art. 6a ust. 2. Podstawą do kalkulacji 
odszkodowania powinno być opóźnienie danego odlotu, a nie całkowite opóźnienie w miejscu 
przylotu. Ponadto w przypadku lotów łączonych w ramach jednej rezerwacji obejmującej całą 
trasę pasażerowie mają zapewnioną ochronę zarówno w oparciu o przepisy samej umowy, jak 
i zapisy konwencji montrealskiej.

Poprawka 166
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 a – ustęp 1 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pomoc, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. a) 
i w art. 9 ust. 2, jeśli czas oczekiwania 
pasażera na lot łączony przedłuża się o co 
najmniej dwie godziny; oraz

pomoc, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. a) 
i w art. 9 ust. 2; oraz

Or. de

Poprawka 167
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 a – ustęp 1 – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w przypadku gdy planowy czas odlotu 
alternatywnego lotu lub czas odjazdu 
innego transportu oferowanego zgodnie z 
art. 8 przypada co najmniej pięć godzin po 
planowym czasie odlotu lotu utraconego, a 
opóźnienie obejmuje jedną lub kilka nocy, 
pomoc, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) 
i w art. 9 ust. 1 lit. c).

w przypadku gdy planowy czas odlotu 
alternatywnego lotu lub czas odjazdu 
innego transportu oferowanego zgodnie z 
art. 8 przypada co najmniej trzy godziny po 
planowym czasie odlotu lotu utraconego, a 
opóźnienie obejmuje jedną noc lub kilka 
nocy, pomoc, o której mowa w art. 9 ust. 1 
lit. b) i c).

Or. de

Poprawka 168
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 a – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy pasażer utraci 
możliwość skorzystania z lotu łączonego w 
wyniku opóźnienia wcześniejszego lotu 
łączonego, pasażerowi przysługuje prawo 
do odszkodowania ze strony unijnego 
przewoźnika lotniczego obsługującego 
taki wcześniejszy lot zgodnie z art. 6 ust. 2. 
Do tych celów opóźnienie oblicza się w 
odniesieniu do planowego czasu przylotu 
w miejscu docelowym.

skreślony

Or. en

Poprawka 169
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy pasażer utraci 
możliwość skorzystania z lotu łączonego w 
wyniku opóźnienia wcześniejszego lotu 
łączonego, pasażerowi przysługuje prawo 
do odszkodowania ze strony unijnego 
przewoźnika lotniczego obsługującego 
taki wcześniejszy lot zgodnie z art. 6 ust. 2. 
Do tych celów opóźnienie oblicza się w 
odniesieniu do planowego czasu przylotu 
w miejscu docelowym.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Podstawą do kalkulacji odszkodowania powinno być opóźnienie danego odlotu, a nie 
całkowite opóźnienie w miejscu przylotu. Ponadto w przypadku lotów łączonych w ramach 
jednej rezerwacji obejmującej całą trasę pasażerowie mają zapewnioną ochronę zarówno w 
oparciu o przepisy samej umowy, jak i zapisy konwencji montrealskiej.
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Poprawka 170
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy pasażer utraci 
możliwość skorzystania z lotu łączonego w 
wyniku opóźnienia wcześniejszego lotu 
łączonego, pasażerowi przysługuje prawo 
do odszkodowania ze strony unijnego 
przewoźnika lotniczego obsługującego taki 
wcześniejszy lot zgodnie z art. 6 ust. 2. Do 
tych celów opóźnienie oblicza się w 
odniesieniu do planowego czasu przylotu w 
miejscu docelowym.

W przypadku gdy pasażer utraci 
możliwość skorzystania z lotu łączonego w 
wyniku opóźnienia wcześniejszego lotu 
łączonego, pasażerowi przysługuje prawo 
do odszkodowania ze strony unijnego 
przewoźnika lotniczego obsługującego taki 
wcześniejszy lot zgodnie z art. 6 ust. 2. Do 
tych celów odszkodowanie obliczane jest 
na podstawie opóźnienia w odniesieniu do 
planowego czasu przylotu tego 
wcześniejszego lotu łączonego.

Or. pl

Poprawka 171
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy pasażer utraci 
możliwość skorzystania z lotu łączonego w 
wyniku opóźnienia wcześniejszego lotu 
łączonego, pasażerowi przysługuje prawo 
do odszkodowania ze strony unijnego 
przewoźnika lotniczego obsługującego taki 
wcześniejszy lot zgodnie z art. 6 ust. 2. Do 
tych celów opóźnienie oblicza się w 
odniesieniu do planowego czasu przylotu 
w miejscu docelowym.

W przypadku gdy pasażer utraci 
możliwość skorzystania z lotu łączonego w 
wyniku opóźnienia wcześniejszego lotu 
łączonego, spowodowanego także 
nadzwyczajnymi okolicznościami, 
pasażerowi przysługuje prawo do 
odszkodowania ze strony unijnego 
przewoźnika lotniczego obsługującego taki 
wcześniejszy lot zgodnie z art. 6 ust. 2. Do 
tych celów opóźnienie oblicza się w 
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odniesieniu do planowego czasu przylotu 
w miejscu docelowym.

Or. fr

Poprawka 172
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 a – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie zapewniają, że
strony, które zdecydują się rozstrzygać 
spór w drodze procedur przed krajowymi 
organami wykonawczymi lub 
alternatywnymi organami rozstrzygania 
sporów, o których mowa w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w 
sprawie alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz 
zmiany rozporządzenia (WE) nr 
2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE1, a 
których wynik nie jest wiążący, nie tracą 
następnie prawa do dochodzenia przed 
sądem w odniesieniu do tego samego 
sporu z powodu upływu terminu w trakcie 
takiej procedury. Przepis ten pozostaje bez 
uszczerbku dla przepisów dotyczących 
przedawnienia w umowach 
międzynarodowych, których stroną są 
państwa członkowskie.
__________________
1 Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 63.

Or. en

Poprawka 173
Toine Manders
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustęp 2 pozostaje bez uszczerbku dla 
wszelkich ustaleń w sprawie odszkodowań 
poczynionych między odnośnymi 
przewoźnikami lotniczymi.

skreślony

Or. en

Poprawka 174
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustęp 2 pozostaje bez uszczerbku dla 
wszelkich ustaleń w sprawie odszkodowań 
poczynionych między odnośnymi 
przewoźnikami lotniczymi.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka będąca wynikiem poprawki do art. 6a ust. 2. Podstawą do kalkulacji 
odszkodowania powinno być opóźnienie danego odlotu, a nie całkowite opóźnienie w miejscu 
przylotu. Ponadto w przypadku lotów łączonych w ramach jednej rezerwacji obejmującej całą 
trasę pasażerowie mają zapewnioną ochronę zarówno w oparciu o przepisy samej umowy, jak 
i zapisy konwencji montrealskiej.

Poprawka 175
Toine Manders
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustępy 1 i 2 mają zastosowanie także w 
odniesieniu do przewoźników z państw 
trzecich obsługujących loty łączone do i z 
portów lotniczych UE

Ustęp 1 ma zastosowanie także w 
odniesieniu do przewoźników z państw 
trzecich obsługujących loty łączone do i z 
portów lotniczych UE.

Or. en

Poprawka 176
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ustępy 1 i 2 mają zastosowanie także w 
odniesieniu do przewoźników z państw 
trzecich obsługujących loty łączone do i z 
portów lotniczych UE

Ustęp 1 ma zastosowanie także w 
odniesieniu do przewoźników z państw 
trzecich obsługujących loty łączone do i z 
portów lotniczych UE.

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka będąca wynikiem poprawki do art. 6a ust. 2. Podstawą do kalkulacji 
odszkodowania powinno być opóźnienie danego odlotu, a nie całkowite opóźnienie w miejscu 
przylotu. Ponadto w przypadku lotów łączonych w ramach jednej rezerwacji obejmującej całą 
trasę pasażerowie mają zapewnioną ochronę zarówno w oparciu o przepisy samej umowy, jak 
i zapisy konwencji montrealskiej.

Poprawka 177
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 7 – litera –a (nowa)
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Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–a) w ust. 1 zdanie wprowadzające 
otrzymuje brzmienie:
„W przypadku odwołania do niniejszego 
artykułu pasażerowie otrzymują
odszkodowanie za każdy opóźniony odlot 
w wysokości całej zapłaconej ceny biletu, 
ale nie więcej niż:”;

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku tanich linii lotniczych kwoty te są nieproporcjonalne. Zwrot 250 EUR za bilet, 
który kosztował 49 EUR, nie byłby uzasadniony ekonomicznie. Dlatego też powinna istnieć 
możliwość ograniczenia roszczenia do wysokości ceny biletu, nieprzekraczającej jednak kwot 
określonych w tym rozporządzeniu. Wyraźnie wprowadza się jednak możliwość otrzymania 
zwrotu podwójnej kwoty w przypadku opóźnienia odlotów podczas podróży w obie strony.

Poprawka 178
Andreas Schwab

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 7 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w ust. 1 słowo „loty” zastępuje się słowem 
„podróże”;

skreślona

Or. de

Uzasadnienie

Poprawka będąca wynikiem poprawki do art. 6a ust. 2. Podstawą do kalkulacji 
odszkodowania powinno być opóźnienie danego odlotu, a nie całkowite opóźnienie w miejscu 
przylotu. Ponadto w przypadku lotów łączonych w ramach jednej rezerwacji obejmującej całą 
trasę pasażerowie mają zapewnioną ochronę zarówno w oparciu o przepisy samej umowy, jak 
i zapisy konwencji montrealskiej. Zatem należy utrzymać również obecnie obowiązujące 
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słowo „loty” i nie zastępować go słowem „podróże”.

Poprawka 179
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, 
wypłaca się w gotówce, elektronicznym 
przelewem bankowym, przekazem 
bankowym lub czekami bankowymi.

Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, 
wypłaca się w gotówce w terminie do 
siedmiu dni, elektronicznym przelewem 
bankowym, przekazem bankowym lub 
czekami bankowymi lub za pisemną zgodą 
pasażera w voucherach podróżnych lub w 
postaci innych usług.

Or. el

Poprawka 180
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewoźnik lotniczy może zawrzeć z 
pasażerem dobrowolne porozumienie 
zastępujące przepisy dotyczące 
odszkodowania zawarte w ust. 1, pod 
warunkiem, że takie porozumienie 
zostanie potwierdzone dokumentem 
podpisanym przez pasażera, w którym 
pasażerowi przypomina się o prawie do 
odszkodowania przysługującym mu na 
mocy niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Or. de
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Poprawka 181
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewoźnik lotniczy może zawrzeć z 
pasażerem dobrowolne porozumienie 
zastępujące przepisy dotyczące 
odszkodowania zawarte w ust. 1, pod 
warunkiem, że takie porozumienie zostanie 
potwierdzone dokumentem podpisanym 
przez pasażera, w którym pasażerowi 
przypomina się o prawie do 
odszkodowania przysługującym mu na 
mocy niniejszego rozporządzenia.

Przewoźnik lotniczy może zawrzeć z 
pasażerem dobrowolne porozumienie 
zastępujące przepisy dotyczące 
odszkodowania zawarte w ust. 1 
voucherami podróżnymi i/lub innymi 
usługami, pod warunkiem że takie 
porozumienie zostanie potwierdzone 
dokumentem podpisanym przez pasażera, 
w którym pasażerowi przypomina się o 
prawie do odszkodowania przysługującym 
mu na mocy niniejszego rozporządzenia.
Ciężar dowodu w odniesieniu do wyżej 
wspomnianego porozumienia leży po 
stronie obsługującego przewoźnika 
lotniczego.

Or. en

Poprawka 182
Emma McClarkin, Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zwrotem w terminie siedmiu dni od 
wystąpienia przez pasażera z odpowiednim 
wnioskiem, za pomocą środków 
przewidzianych w art. 7 ust. 3, ceny lotu za 
nieodbytą część lub części podróży oraz za 
część lub części już odbyte, jeżeli lot nie 

zwrotem w terminie siedmiu dni roboczych 
od wystąpienia przez pasażera z 
odpowiednim wnioskiem, za pomocą 
środków przewidzianych w art. 7 ust. 3, 
ceny biletu za nieodbytą część lub części 
podróży oraz za część lub części już 
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służy już dłużej jakiemukolwiek celowi 
związanemu z pierwotnym planem 
podróży pasażera, w stosownych 
przypadkach łącznie z

odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej 
jakiemukolwiek celowi związanemu z 
pierwotnym planem podróży pasażera, w 
stosownych przypadkach łącznie z

Or. en

Uzasadnienie

Dodaje się wyjaśnienie, że chodzi o dni robocze, a nie kalendarzowe. Ponadto zwrot powinien 
dotyczyć ceny biletu określonej w art. 2 lit. s), a nie ceny lotu.

Poprawka 183
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 9 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli obsługujący przewoźnik lotniczy jest 
w stanie wykazać, że odwołanie lotu, jego 
opóźnienie lub zmiana rozkładu jest 
skutkiem zaistnienia nadzwyczajnych 
okoliczności oraz że odwołaniu lotu, jego 
opóźnieniu lub zmianie rozkładu nie 
można było zapobiec nawet w przypadku 
zastosowania wszystkich rozsądnych 
środków, może on ograniczyć całkowity 
koszt zakwaterowania zapewnionego 
zgodnie z ust. 1 lit. b) do 100 EUR na noc i 
na pasażera oraz do nie więcej niż trzech
nocy. Jeśli obsługujący przewoźnik 
lotniczy zdecyduje się na wprowadzenie 
tego ograniczenia, udziela on pasażerom 
informacji o dostępnym zakwaterowaniu 
po upływie tych trzech nocy, niezależnie 
od stałego obowiązku informowania 
określonego w art. 14.

Jeśli obsługujący przewoźnik lotniczy jest 
w stanie wykazać, że odwołanie lotu, jego 
opóźnienie lub zmiana rozkładu jest 
skutkiem zaistnienia nadzwyczajnych 
okoliczności oraz że odwołaniu lotu, jego 
opóźnieniu lub zmianie rozkładu nie 
można było zapobiec nawet w przypadku 
zastosowania wszystkich rozsądnych 
środków, może on ograniczyć całkowity 
koszt zakwaterowania zapewnionego 
zgodnie z ust. 1 lit. b) do 150 EUR na noc i 
na pasażera oraz do nie więcej niż siedmiu
nocy. Jeśli obsługujący przewoźnik 
lotniczy zdecyduje się na wprowadzenie 
tego ograniczenia, udziela on pasażerom 
informacji o dostępnym zakwaterowaniu 
po upływie sześciu nocy, niezależnie od 
stałego obowiązku informowania 
określonego w art. 14.

Or. en
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Poprawka 184
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 9 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli obsługujący przewoźnik lotniczy jest 
w stanie wykazać, że odwołanie lotu, jego 
opóźnienie lub zmiana rozkładu jest 
skutkiem zaistnienia nadzwyczajnych 
okoliczności oraz że odwołaniu lotu, jego 
opóźnieniu lub zmianie rozkładu nie 
można było zapobiec nawet w przypadku 
zastosowania wszystkich rozsądnych 
środków, może on ograniczyć całkowity 
koszt zakwaterowania zapewnionego
zgodnie z ust. 1 lit. b) do 100 EUR na noc 
i na pasażera oraz do nie więcej niż trzech 
nocy. Jeśli obsługujący przewoźnik 
lotniczy zdecyduje się na wprowadzenie 
tego ograniczenia, udziela on pasażerom 
informacji o dostępnym zakwaterowaniu 
po upływie tych trzech nocy, niezależnie 
od stałego obowiązku informowania 
określonego w art. 14.

Jeśli obsługujący przewoźnik lotniczy jest 
w stanie wykazać, że odwołanie lotu, jego 
opóźnienie lub zmiana rozkładu jest 
skutkiem zaistnienia nadzwyczajnych 
okoliczności oraz że odwołaniu lotu, jego 
opóźnieniu lub zmianie rozkładu nie 
można było zapobiec nawet w przypadku 
zastosowania wszystkich rozsądnych 
środków, może on ograniczyć 
zakwaterowanie zapewnione zgodnie z ust. 
1 lit. b) do nie więcej niż trzech nocy. 
Obsługujący przewoźnik lotniczy udziela 
pasażerom informacji o dostępnym 
zakwaterowaniu po upływie tych trzech 
nocy, niezależnie od stałego obowiązku 
informowania określonego w art. 14.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewniając zakwaterowanie, należy uwzględnić raczej takie czynniki, jak różnica cen 
pomiędzy państwami członkowskimi oraz dostępność pokoi w pobliżu portu lotniczego,
zamiast ustanawiać limit kosztów zakwaterowania.

Poprawka 185
Franz Obermayr

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 9 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 9 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli obsługujący przewoźnik lotniczy jest 
w stanie wykazać, że odwołanie lotu, jego 
opóźnienie lub zmiana rozkładu jest 
skutkiem zaistnienia nadzwyczajnych 
okoliczności oraz że odwołaniu lotu, jego 
opóźnieniu lub zmianie rozkładu nie 
można było zapobiec nawet w przypadku 
zastosowania wszystkich rozsądnych 
środków, może on ograniczyć całkowity 
koszt zakwaterowania zapewnionego 
zgodnie z ust. 1 lit. b) do 100 EUR na noc i 
na pasażera oraz do nie więcej niż trzech
nocy. Jeśli obsługujący przewoźnik 
lotniczy zdecyduje się na wprowadzenie 
tego ograniczenia, udziela on pasażerom 
informacji o dostępnym zakwaterowaniu 
po upływie tych trzech nocy, niezależnie 
od stałego obowiązku informowania 
określonego w art. 14.

Jeśli obsługujący przewoźnik lotniczy jest 
w stanie wykazać, że odwołanie lotu, jego 
opóźnienie lub zmiana rozkładu jest 
skutkiem zaistnienia nadzwyczajnych 
okoliczności oraz że odwołaniu lotu, jego 
opóźnieniu lub zmianie rozkładu nie 
można było zapobiec nawet w przypadku 
zastosowania wszystkich rozsądnych 
środków, może on ograniczyć całkowity 
koszt zakwaterowania zapewnionego 
zgodnie z ust. 1 lit. b) do 100 EUR na noc i 
na pasażera oraz do nie więcej niż ośmiu
nocy. Jeśli obsługujący przewoźnik 
lotniczy zdecyduje się na wprowadzenie 
tego ograniczenia, udziela on pasażerom 
informacji o dostępnym zakwaterowaniu 
po upływie tych ośmiu nocy, niezależnie 
od stałego obowiązku informowania 
określonego w art. 14.

Or. de

Poprawka 186
Josef Weidenholzer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 9 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli obsługujący przewoźnik lotniczy jest 
w stanie wykazać, że odwołanie lotu, jego 
opóźnienie lub zmiana rozkładu jest 
skutkiem zaistnienia nadzwyczajnych 
okoliczności oraz że odwołaniu lotu, jego 
opóźnieniu lub zmianie rozkładu nie 
można było zapobiec nawet w przypadku 
zastosowania wszystkich rozsądnych 
środków, może on ograniczyć całkowity 
koszt zakwaterowania zapewnionego 
zgodnie z ust. 1 lit. b) do 100 EUR na noc i 

Jeśli obsługujący przewoźnik lotniczy jest 
w stanie wykazać, że odwołanie lotu, jego 
opóźnienie lub zmiana rozkładu jest 
skutkiem zaistnienia nadzwyczajnych 
okoliczności oraz że odwołaniu lotu, jego 
opóźnieniu lub zmianie rozkładu nie 
można było zapobiec nawet w przypadku 
zastosowania wszystkich rozsądnych 
środków, może on ograniczyć całkowity 
koszt zakwaterowania zapewnionego 
zgodnie z ust. 1 lit. b) do 250 EUR na noc i 
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na pasażera oraz do nie więcej niż trzech 
nocy. Jeśli obsługujący przewoźnik 
lotniczy zdecyduje się na wprowadzenie 
tego ograniczenia, udziela on pasażerom 
informacji o dostępnym zakwaterowaniu 
po upływie tych trzech nocy, niezależnie 
od stałego obowiązku informowania 
określonego w art. 14.

na pasażera oraz do nie więcej niż trzech 
nocy. Jeśli obsługujący przewoźnik 
lotniczy zdecyduje się na wprowadzenie 
tego ograniczenia, udziela on pasażerom 
informacji o dostępnym zakwaterowaniu 
po upływie tych trzech nocy, niezależnie 
od stałego obowiązku informowania 
określonego w art. 14.

Or. de

Poprawka 187
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 9 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli obsługujący przewoźnik lotniczy jest 
w stanie wykazać, że odwołanie lotu, jego 
opóźnienie lub zmiana rozkładu jest 
skutkiem zaistnienia nadzwyczajnych 
okoliczności oraz że odwołaniu lotu, jego 
opóźnieniu lub zmianie rozkładu nie 
można było zapobiec nawet w przypadku 
zastosowania wszystkich rozsądnych 
środków, może on ograniczyć całkowity 
koszt zakwaterowania zapewnionego 
zgodnie z ust. 1 lit. b) do 100 EUR na noc i 
na pasażera oraz do nie więcej niż trzech 
nocy. Jeśli obsługujący przewoźnik 
lotniczy zdecyduje się na wprowadzenie 
tego ograniczenia, udziela on pasażerom 
informacji o dostępnym zakwaterowaniu 
po upływie tych trzech nocy, niezależnie 
od stałego obowiązku informowania 
określonego w art. 14.

Jeśli obsługujący przewoźnik lotniczy jest 
w stanie wykazać, że odwołanie lotu, jego 
opóźnienie lub zmiana rozkładu jest 
skutkiem zaistnienia nadzwyczajnych 
okoliczności oraz że odwołaniu lotu, jego 
opóźnieniu lub zmianie rozkładu nie 
można było zapobiec nawet w przypadku 
zastosowania wszystkich rozsądnych 
środków, może on ograniczyć całkowity 
koszt zakwaterowania zapewnionego 
zgodnie z ust. 1 lit. b) do 200 EUR na noc i 
na pasażera.

Or. de



AM\1005678PL.doc 59/87 PE521.501v01-00

PL

Poprawka 188
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 9 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek zapewnienia zakwaterowania 
zgodnie z ust. 1 lit. b) nie ma 
zastosowania, jeśli długość trasy danego 
lotu wynosi nie więcej niż 250 km oraz 
zgodnie z rozkładem ma on być obsłużony 
przez statek powietrzny o liczbie miejsc 
nieprzekraczającej 80, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy lot jest lotem łączonym. Jeśli 
obsługujący przewoźnik lotniczy zdecyduje 
się na zastosowanie tego odstępstwa, 
udziela on pasażerom informacji o 
dostępnym zakwaterowaniu.

skreślony

Or. de

Poprawka 189
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 9 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązek zapewnienia zakwaterowania 
zgodnie z ust. 1 lit. b) nie ma 
zastosowania, jeśli długość trasy danego 
lotu wynosi nie więcej niż 250 km oraz 
zgodnie z rozkładem ma on być obsłużony 
przez statek powietrzny o liczbie miejsc 
nieprzekraczającej 80, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy lot jest lotem łączonym. Jeśli 
obsługujący przewoźnik lotniczy zdecyduje 
się na zastosowanie tego odstępstwa, 
udziela on pasażerom informacji o 

skreślony
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dostępnym zakwaterowaniu.

Or. el

Uzasadnienie

Nie jest jasne, dlaczego w tym przypadku dla zakwaterowania pasażera istotna jest długość 
trasy. Jednocześnie nie powinny istnieć ograniczenia co do liczby miejsc na statku 
powietrznym, jako że wiele regionalnych oraz wyspiarskich portów lotniczych przyjmuje 
przewoźników korzystających z małych statków powietrznych.

Poprawka 190
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 9 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy pasażer wybiera zwrot 
należności zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a), 
znajdując się w porcie lotniczym wyjścia 
przed podróżą, lub też wybiera zmianę 
planu podróży w późniejszym terminie 
zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. c), pasażerowi nie 
przysługują żadne dalsze prawa w zakresie 
opieki zgodnie z art. 9 ust. 1 w odniesieniu 
do danego lotu.

W przypadku gdy pasażer wybiera zwrot 
należności zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a), 
znajdując się w porcie lotniczym wyjścia 
przed podróżą, lub też wybiera zmianę 
planu podróży w późniejszym terminie 
zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. c), pasażerowi nie 
przysługują żadne dalsze prawa w zakresie 
opieki zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) i b) w 
odniesieniu do danego lotu.

Or. en

Poprawka 191
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 14 – ustęp –1 (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

przed ust. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„–1. Przewoźnicy lotniczy zapewniają w 
każdym porcie lotniczym, w którym 
prowadzą działalność, obecność osoby do 
kontaktu lub osoby trzeciej działającej na 
zlecenie danego przewoźnika lotniczego 
odpowiedzialnej za udzielanie pasażerom 
niezbędnych informacji na temat 
przysługujących im praw, w tym procedur 
składania skarg, otaczanie pasażerów 
opieką oraz podejmowanie 
natychmiastowych działań w przypadku 
zakłóceń lotu oraz zagubienia lub 
opóźnienia bagażu.”;

Or. de

Poprawka 192
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 14 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie odwołania lotu lub opóźnienia 
odlotu, możliwie najwcześniej, a w 
żadnym wypadku nie później niż 30 minut
po planowym czasie odlotu, obsługujący 
przewoźnik lotniczy informuje pasażerów 
o zaistniałej sytuacji oraz o 
przewidywanym czasie odlotu natychmiast 
po uzyskaniu odpowiedniej informacji, pod 
warunkiem że w przypadku gdy bilet 
nabyto przez pośrednika przewoźnik 
lotniczy otrzymał dane kontaktowe 
pasażerów zgodnie z ust. 6 i 7.

W razie odwołania lotu lub opóźnienia 
odlotu, możliwie najwcześniej, a w 
żadnym wypadku nie później niż w 
momencie planowego czasu odlotu, 
obsługujący przewoźnik lotniczy informuje 
pasażerów o zaistniałej sytuacji oraz o 
przewidywanym czasie odlotu natychmiast 
po uzyskaniu odpowiedniej informacji, pod 
warunkiem że w przypadku gdy bilet 
nabyto przez pośrednika, przewoźnik 
lotniczy otrzymał dane kontaktowe 
pasażerów zgodnie z ust. 6 i 7.

Or. fr
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Uzasadnienie

Jeśli chodzi o informowanie pasażerów, idealną sytuacją byłoby przekazywanie informacji w 
momencie, gdy staje się ona dostępna, jeśli jest to możliwe przed planowaną godziną odlotu. 
W sytuacji gdy rozpatrywany jest tutaj maksymalny odstęp czasowy, w jakim taka informacja 
musi zostać przekazana, rozsądne wydaje się wymaganie od przewoźnika, aby informował 
pasażerów o zaistniałej sytuacji najpóźniej w momencie planowanego czasu odlotu.

Poprawka 193
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy pasażer nie nabył biletu 
bezpośrednio od obsługującego 
przewoźnika lotniczego, lecz od 
pośrednika prowadzącego działalność w 
Unii, taki pośrednik przekazuje 
przewoźnikowi lotniczemu dane 
kontaktowe pasażerów, pod warunkiem 
udzielenia przez pasażera wyraźnego 
upoważnienia na piśmie. Takie 
upoważnienie może zostać udzielone 
wyłącznie na zasadzie dobrowolności. 
Przewoźnik lotniczy może wykorzystać 
takie dane kontaktowe tylko do celów 
wywiązania się z obowiązku 
informacyjnego określonego w niniejszym 
artykule, nie zaś do celów 
marketingowych, i usuwa dane kontaktowe 
w ciągu 72 godzin od wykonania umowy 
przewozu. Przetwarzanie takich danych, 
dostęp do nich i ich przechowywanie 
odbywają się zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie ochrony osób fizycznych 
w zakresie przetwarzania danych 
osobowych i swobodnego przepływu tych 
data24.

W przypadku gdy pasażer nie nabył biletu 
bezpośrednio od obsługującego 
przewoźnika lotniczego, lecz od 
pośrednika prowadzącego działalność w 
Unii, taki pośrednik przekazuje 
przewoźnikowi lotniczemu dane 
kontaktowe pasażerów, pod warunkiem 
udzielenia przez pasażera wyraźnego 
upoważnienia na piśmie. Takie 
upoważnienie może zostać udzielone 
wyłącznie na zasadzie dobrowolności. 
Przewoźnik lotniczy może wykorzystać 
takie dane kontaktowe tylko do celów 
wywiązania się z obowiązku 
informacyjnego określonego w niniejszym 
rozporządzeniu, nie zaś do celów 
marketingowych, i usuwa dane kontaktowe 
w ciągu 72 godzin od wykonania umowy 
przewozu. Przetwarzanie takich danych, 
dostęp do nich i ich przechowywanie 
odbywają się zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie ochrony osób fizycznych 
w zakresie przetwarzania danych 
osobowych i swobodnego przepływu tych 
data24.

__________________ __________________
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24 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31. 24 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Poprawka 194
Emma McClarkin, Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 16 a – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli pasażer zamierza przedłożyć 
przewoźnikowi lotniczemu skargę w 
odniesieniu do praw przysługujących 
pasażerowi na mocy niniejszego 
rozporządzenia, przedkłada ją w ciągu 
trzech miesięcy od terminu, w którym 
odbył się lot, lub w którym planowo miał 
się odbyć. W ciągu siedmiu dni od 
otrzymania skargi przewoźnik lotniczy 
przekazuje pasażerowi potwierdzenie 
otrzymania skargi. W ciągu dwóch 
miesięcy od otrzymania skargi przewoźnik 
lotniczy udziela pasażerowi wyczerpującej 
odpowiedzi.

Jeśli pasażer zamierza przedłożyć 
przewoźnikowi lotniczemu skargę w 
odniesieniu do praw przysługujących 
pasażerowi na mocy niniejszego 
rozporządzenia, przedkłada ją w ciągu 
trzech miesięcy od terminu, w którym 
odbył się lot lub w którym planowo miał 
się odbyć. W ciągu siedmiu dni roboczych
od otrzymania skargi przewoźnik lotniczy 
przekazuje pasażerowi potwierdzenie 
otrzymania skargi. W ciągu dwóch 
miesięcy od otrzymania skargi przewoźnik 
lotniczy udziela pasażerowi wyczerpującej 
odpowiedzi.

Or. en

Uzasadnienie

Dodaje się wyjaśnienie, że chodzi o dni robocze, a nie kalendarzowe.

Poprawka 195
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 16 a – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli pasażer zamierza przedłożyć 
przewoźnikowi lotniczemu skargę w
odniesieniu do praw przysługujących 
pasażerowi na mocy niniejszego 
rozporządzenia, przedkłada ją w ciągu 
trzech miesięcy od terminu, w którym
odbył się lot, lub w którym planowo miał 
się odbyć. W ciągu siedmiu dni od 
otrzymania skargi przewoźnik lotniczy 
przekazuje pasażerowi potwierdzenie 
otrzymania skargi. W ciągu dwóch 
miesięcy od otrzymania skargi przewoźnik 
lotniczy udziela pasażerowi wyczerpującej 
odpowiedzi.

Jeśli pasażer zamierza przedłożyć 
przewoźnikowi lotniczemu roszczenie lub
skargę w związku z prawami określonymi 
w niniejszym rozporządzeniu, musi 
uczynić to w formie pisemnej lub 
elektronicznej w ciągu trzech miesięcy od 
dnia, w którym miał się odbyć
zarezerwowany lot. W ciągu siedmiu dni 
od otrzymania roszczenia lub skargi 
przewoźnik lotniczy musi przekazać 
pasażerowi potwierdzenie otrzymania 
roszczenia lub skargi. W ciągu dwóch 
miesięcy od otrzymania skargi przewoźnik 
lotniczy zobowiązany jest udzielić 
pasażerowi wyczerpującej odpowiedzi.

Or. de

Poprawka 196
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 16 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli pasażer zamierza przedłożyć 
przewoźnikowi lotniczemu skargę w 
odniesieniu do praw przysługujących 
pasażerowi na mocy niniejszego 
rozporządzenia, przedkłada ją w ciągu 
trzech miesięcy od terminu, w którym 
odbył się lot, lub w którym planowo miał 
się odbyć. W ciągu siedmiu dni od 
otrzymania skargi przewoźnik lotniczy 
przekazuje pasażerowi potwierdzenie 
otrzymania skargi. W ciągu dwóch 
miesięcy od otrzymania skargi przewoźnik 
lotniczy udziela pasażerowi wyczerpującej 
odpowiedzi.

Jeśli pasażer zamierza przedłożyć 
przewoźnikowi lotniczemu skargę w 
odniesieniu do praw przysługujących 
pasażerowi na mocy niniejszego 
rozporządzenia, przedkłada ją w ciągu 
sześciu miesięcy od terminu, w którym 
odbył się lot lub w którym planowo miał 
się odbyć. Natychmiast po wystąpieniu 
zdarzeń, o których mowa w art. 1 ust. 1, 
przewoźnicy lotniczy informują pasażerów 
w formie pisemnej o adresie, na który 
należy kierować skargi, jak również o 
terminie na złożenie skargi, który wynosi 
sześć miesięcy. W ciągu siedmiu dni od 
otrzymania skargi przewoźnik lotniczy 
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przekazuje pasażerowi potwierdzenie
otrzymania skargi. W ciągu dwóch 
miesięcy od otrzymania skargi przewoźnik 
lotniczy udziela pasażerowi wyczerpującej 
odpowiedzi.

Or. de

Poprawka 197
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 16 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli pasażer zamierza przedłożyć 
przewoźnikowi lotniczemu skargę w 
odniesieniu do praw przysługujących 
pasażerowi na mocy niniejszego 
rozporządzenia, przedkłada ją w ciągu 
trzech miesięcy od terminu, w którym 
odbył się lot, lub w którym planowo miał 
się odbyć. W ciągu siedmiu dni od 
otrzymania skargi przewoźnik lotniczy 
przekazuje pasażerowi potwierdzenie 
otrzymania skargi. W ciągu dwóch 
miesięcy od otrzymania skargi przewoźnik 
lotniczy udziela pasażerowi wyczerpującej 
odpowiedzi.

Jeśli pasażer zamierza przedłożyć 
przewoźnikowi lotniczemu skargę w 
odniesieniu do praw przysługujących 
pasażerowi na mocy niniejszego 
rozporządzenia, przedkłada ją w ciągu 
sześciu miesięcy od terminu, w którym 
odbył się lot lub w którym planowo miał 
się odbyć. W ciągu siedmiu dni od 
otrzymania skargi przewoźnik lotniczy 
przekazuje pasażerowi potwierdzenie 
otrzymania skargi. W ciągu dwóch 
miesięcy od otrzymania skargi przewoźnik 
lotniczy udziela pasażerowi wyczerpującej 
odpowiedzi.

Or. en

Poprawka 198
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 16 a – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu siedmiu dni od otrzymania skargi
wyznaczony organ potwierdza odbiór 
skargi i przesyła jej kopię właściwemu 
krajowemu organowi wykonawczemu. 
Udzielenie skarżącemu ostatecznej 
odpowiedzi powinno nastąpić nie później 
niż trzy miesiące po otrzymaniu skargi. 
Kopię ostatecznej odpowiedzi przekazuje 
się również krajowemu organowi 
wykonawczemu.

Wyznaczony organ zobowiązany jest 
potwierdzić odbiór skargi w ciągu siedmiu 
dni od jej otrzymania oraz przesłać jej 
kopię właściwemu krajowemu organowi 
wykonawczemu. Udzielenie skarżącemu 
ostatecznej odpowiedzi powinno nastąpić 
nie później niż 90 dni po otrzymaniu 
skargi. Kopię ostatecznej odpowiedzi 
przekazuje się również krajowemu 
organowi wykonawczemu.

Or. de

Uzasadnienie

Tekst ten byłby wzorowany na dyrektywie 2013/11/UE w sprawie alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów. W dyrektywie tej przewiduje się wprawdzie przedłużenie tego terminu 
wynoszącego 90 dni, jednak wyłącznie w wyjątkowych przypadkach o bardzo złożonym 
charakterze. Mowa tu o przypadkach niezmiernie trudnych pod względem technicznym, które 
wymagają przeprowadzenia złożonych kalkulacji, przykładowo w razie sporów dotyczących 
ubezpieczenia na życie, lub zasięgnięcia opinii ekspertów. W przypadku wyznaczonych 
organów nie będzie dochodziło do takich sytuacji.

Poprawka 199
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 16 a – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Przewoźnicy lotniczy przedstawiają 
sprawozdanie z działalności za każdy rok, 
nie później niż z końcem kwietnia 
kolejnego roku kalendarzowego. 
Sprawozdanie zawiera pełne i 
odpowiednie informacje dotyczące między 
innymi:
(i) liczby roszczeń i skarg, które otrzymali 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 
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261/2004,
(ii) liczby i odsetka roszczeń i skarg 
przyjmowanych przez przewoźników 
lotniczych,
(iii) czasu potrzebnego na ich 
rozpatrzenie,
(iv) liczby i odsetka roszczeń i skarg 
rozstrzygniętych ugodowo,
(v) łącznej kwoty odszkodowań 
przyznanych stronom zgłaszającym 
roszczenie.

Or. en

Poprawka 200
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt –1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst obowiązujący Poprawka

3. Stosowanie niniejszego rozporządzenia 
do lotniska w Gibraltarze jest zawieszone 
do momentu wejścia w życie ustaleń ze 
wspólnej deklaracji Ministrów Spraw 
Zagranicznych Królestwa Hiszpanii i 
Zjednoczonego Królestwa z dnia 2 
grudnia 1987 r. Rządy Hiszpanii i 
Zjednoczonego Królestwa poinformują 
Radę o wspomnianej dacie wejścia w 
życie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie usuwa z rozporządzenia z 2004 r. klauzuli zawieszającej stosowanie do 
lotniska w Gibraltarze. W 2006 r. Zjednoczone Królestwo, Hiszpania i rząd Gibraltaru 
osiągnęły konstruktywne porozumienie, dzięki któremu lotnisko w Gibraltarze stało się 
częścią jednolitego rynku lotniczego. Gibraltar to lotnisko UE i zgodnie z Traktatami wszelkie 
unijne środki dotyczące lotnictwa muszą obejmować także Gibraltar.
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Poprawka 201
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2027/97
Artykuł 6 d – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pasażerowie mogą wnosić do kabiny 
podstawowe rzeczy osobiste oraz należące 
do nich przedmioty, w tym przedmioty 
zakupione w porcie lotniczym, bez 
pobierania dodatkowych opłat, niezależnie 
od określonego limitu bagażu 
podręcznego.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego wyrażonym w 
trakcie debaty na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w sprawie przepisu o 
jednej sztuce bagażu w styczniu 2013 r. (O-000220/2012) oraz w trzech różnych 
sprawozdaniach przyjętych przez Parlament w 2012 r.: sprawozdaniu w sprawie 
funkcjonowania i stosowania nabytych praw osób podróżujących drogą lotniczą (Keith 
Taylor, P7_TA(2012)0099), sprawozdaniu w sprawie przyszłości regionalnych portów 
lotniczych i usług lotniczych w UE (Philip Bradbourn, P7_TA(2012)0152) oraz sprawozdanie 
w sprawie praw pasażerów we wszystkich środkach transportu (George Bach, 
P7_TA(2012)0371).

Poprawka 202
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2027/97
Artykuł 6 d – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewoźnicy lotniczy mają pełną swobodę 
ustalania warunków, na których 

Przewoźnicy lotniczy określają 
jednoznacznie w momencie rezerwacji i 
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zezwalają na przewóz bagażu, określają 
oni jednak jednoznacznie w momencie 
rezerwacji i przy stanowiskach odprawy (w 
tym także przy samoobsługowych 
urządzeniach do odprawy) maksymalne 
wymogi odnośnie do bagażu, który 
pasażerowie mogą przewieźć w kabinie 
pasażerskiej i w przedziale bagażowym 
statku powietrznego w ramach każdego 
lotu objętego daną rezerwacją, włącznie z 
wszelkimi ograniczeniami liczby sztuk 
bagażu, które zostaną zastosowane w 
ramach udzielonego maksymalnego limitu. 
W przypadku zastosowania dodatkowych 
opłat za przewóz bagażu przewoźnicy 
lotniczy wyraźnie określą ich szczegóły w 
momencie rezerwacji i – na żądanie – w 
porcie lotniczym.

przy stanowiskach odprawy (w tym także 
przy samoobsługowych urządzeniach do 
odprawy) maksymalne wymogi odnośnie 
do bagażu, który pasażerowie mogą 
przewieźć w kabinie pasażerskiej i w 
przedziale bagażowym statku 
powietrznego w ramach każdego lotu 
objętego daną rezerwacją, włącznie z 
wszelkimi ograniczeniami liczby sztuk 
bagażu, które zostaną zastosowane w 
ramach udzielonego maksymalnego limitu. 
W przypadku zastosowania dodatkowych 
opłat za przewóz bagażu przewoźnicy 
lotniczy wyraźnie określą ich szczegóły w 
momencie rezerwacji i w porcie lotniczym.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze przepisy ustanawiają wszak pewne drobne warunki dotyczące przewozu bagażu 
podręcznego, więc błędem jest twierdzenie, że przewoźnicy lotniczy mają pełną swobodę 
ustalania warunków, na których zezwalają na przewóz bagażu.

Poprawka 203
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2027/97
Artykuł 6 d – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewoźnicy lotniczy mają pełną swobodę 
ustalania warunków, na których zezwalają 
na przewóz bagażu, określają oni jednak 
jednoznacznie w momencie rezerwacji i 
przy stanowiskach odprawy (w tym także 
przy samoobsługowych urządzeniach do 
odprawy) maksymalne wymogi odnośnie 
do bagażu, który pasażerowie mogą 
przewieźć w kabinie pasażerskiej i w 

Przewoźnicy lotniczy mają pełną swobodę 
ustalania warunków, na których zezwalają 
na przewóz bagażu, określają oni jednak 
jednoznacznie na początku każdego 
procesu rezerwacji i przy stanowiskach 
odprawy (w tym także przy 
samoobsługowych urządzeniach do 
odprawy) maksymalne wymogi odnośnie 
do bagażu, który pasażerowie mogą 
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przedziale bagażowym statku 
powietrznego w ramach każdego lotu 
objętego daną rezerwacją, włącznie z 
wszelkimi ograniczeniami liczby sztuk 
bagażu, które zostaną zastosowane w 
ramach udzielonego maksymalnego limitu.
W przypadku zastosowania dodatkowych 
opłat za przewóz bagażu przewoźnicy 
lotniczy wyraźnie określą ich szczegóły w 
momencie rezerwacji i – na żądanie – w 
porcie lotniczym.

przewieźć w kabinie pasażerskiej i w 
przedziale bagażowym statku 
powietrznego w ramach każdego lotu 
objętego daną rezerwacją, włącznie z 
wszelkimi ograniczeniami liczby sztuk 
bagażu, które zostaną zastosowane w 
ramach udzielonego maksymalnego limitu. 
W przypadku zastosowania dodatkowych 
opłat za przewóz bagażu przewoźnicy 
lotniczy wyraźnie określą ich szczegóły na 
początku każdego procesu rezerwacji i –
na żądanie – w porcie lotniczym

Or. en

Poprawka 204
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2027/97
Artykuł 6 d – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewoźnicy lotniczy mają pełną swobodę 
ustalania warunków, na których 
zezwalają na przewóz bagażu, określają 
oni jednak jednoznacznie w momencie
rezerwacji i przy stanowiskach odprawy (w 
tym także przy samoobsługowych 
urządzeniach do odprawy) maksymalne 
wymogi odnośnie do bagażu, który 
pasażerowie mogą przewieźć w kabinie 
pasażerskiej i w przedziale bagażowym 
statku powietrznego w ramach każdego 
lotu objętego daną rezerwacją, włącznie z 
wszelkimi ograniczeniami liczby sztuk 
bagażu, które zostaną zastosowane w 
ramach udzielonego maksymalnego limitu. 
W przypadku zastosowania dodatkowych 
opłat za przewóz bagażu przewoźnicy 
lotniczy wyraźnie określą ich szczegóły w 
momencie rezerwacji i – na żądanie – w 
porcie lotniczym.

Przewoźnicy lotniczy określają 
jednoznacznie w momencie rezerwacji i 
przy stanowiskach odprawy (w tym także 
przy samoobsługowych urządzeniach do 
odprawy) maksymalne wymogi odnośnie 
do bagażu, który pasażerowie mogą 
przewieźć w kabinie pasażerskiej i w 
przedziale bagażowym statku 
powietrznego w ramach każdego lotu 
objętego daną rezerwacją, włącznie z 
wszelkimi ograniczeniami liczby sztuk 
bagażu, które zostaną zastosowane w 
ramach udzielonego maksymalnego limitu. 
W przypadku zastosowania dodatkowych
opłat za przewóz bagażu przewoźnicy 
lotniczy wyraźnie określą ich szczegóły w 
momencie rezerwacji i w porcie lotniczym.
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Or. en

Poprawka 205
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2027/97
Artykuł 6 d – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przewoźnicy lotniczy mają pełną swobodę 
ustalania warunków, na których 
zezwalają na przewóz bagażu, określają 
oni jednak jednoznacznie w momencie 
rezerwacji i przy stanowiskach odprawy (w 
tym także przy samoobsługowych 
urządzeniach do odprawy) maksymalne 
wymogi odnośnie do bagażu, który 
pasażerowie mogą przewieźć w kabinie 
pasażerskiej i w przedziale bagażowym 
statku powietrznego w ramach każdego 
lotu objętego daną rezerwacją, włącznie z 
wszelkimi ograniczeniami liczby sztuk 
bagażu, które zostaną zastosowane w 
ramach udzielonego maksymalnego limitu. 
W przypadku zastosowania dodatkowych 
opłat za przewóz bagażu, przewoźnicy 
lotniczy wyraźnie określą ich szczegóły w 
momencie rezerwacji i – na żądanie – w 
porcie lotniczym.

Przewoźnicy lotniczy określają 
jednoznacznie w momencie rezerwacji i 
przy stanowiskach odprawy (w tym także 
przy samoobsługowych urządzeniach do 
odprawy) maksymalne wymogi odnośnie 
do bagażu, który pasażerowie mogą 
przewieźć w kabinie pasażerskiej i w 
przedziale bagażowym statku 
powietrznego w ramach każdego lotu 
objętego daną rezerwacją, włącznie z 
wszelkimi ograniczeniami liczby sztuk 
bagażu, które zostaną zastosowane w 
ramach udzielonego maksymalnego limitu. 
W przypadku zastosowania dodatkowych 
opłat za przewóz bagażu przewoźnicy 
lotniczy wyraźnie określą ich szczegóły w 
momencie rezerwacji i w porcie lotniczym.

Or. el

Uzasadnienie

Dostarczanie informacji na temat opłat za bagaż jest niezbędne do zapewnienia konsumentom 
przejrzystości cen.

Poprawka 206
Hans-Peter Mayer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2027/97
Artykuł 6 d – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Oprócz określonego maksymalnego 
dopuszczalnego bagażu podręcznego 
pasażerom wolno zabrać do kabiny 
pasażerskiej, bez konieczności ponoszenia 
dodatkowych opłat, podstawowe rzeczy 
osobiste lub należące do nich przedmioty, 
w tym przedmioty zakupione w porcie 
lotniczym o wadze do 5 kg.

Or. de

Poprawka 207
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2027/97
Artykuł 6 d – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pasażerowie są uprawnieni do przewozu w 
kabinie podstawowych rzeczy osobistych 
lub należących do nich przedmiotów, w 
tym przedmiotów zakupionych w porcie 
lotniczym, bez dodatkowych opłat za 
przewidziany maksymalny dopuszczalny 
bagaż podręczny.

Or. el

Uzasadnienie

Przepis ten chroni pasażerów przed praktykami nadmiernych ograniczeń i pozwala na 
przewożenie na pokładzie statku powietrznego wystarczającej ilości bagażu podręcznego, w 
tym przedmiotów zakupionych w porcie lotniczym.
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Poprawka 208
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2027/97
Artykuł 6 d – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Należy zezwolić pasażerom na 
wnoszenie nieodpłatnie do kabiny 
pasażerskiej podstawowych rzeczy 
osobistych oraz należących do nich 
przedmiotów, w tym przedmiotów 
zakupionych w porcie lotniczym, 
niezależnie od określonego limitu bagażu 
podręcznego.

Or. en

Poprawka 209
Preslav Borissov

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2027/97
Artykuł 6 d – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 6d dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Niezależnie od określonego
maksymalnego limitu bagażu podręcznego 
pasażerowie mogą nieodpłatnie wnosić do 
kabiny przedmioty zakupione na 
lotnisku.”;

Or. en
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Poprawka 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2027/97
Artykuł 6 d – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli szczególne okoliczności, takie jak 
względy bezpieczeństwa lub zmiana typu 
statku powietrznego po dokonaniu 
rezerwacji, wykluczają przewóz w kabinie
pasażerskiej przedmiotów dopuszczonych 
wymogami dotyczącymi bagażu, 
przewoźnik lotniczy może przewieźć je w 
przedziale bagażowym statku 
powietrznego nie pobierając jednak 
dodatkowych opłat od pasażera.

Przewoźnik lotniczy może przewozić 
powyższe przedmioty w przedziale 
bagażowym statku powietrznego w 
przypadku, gdy wyjątkowe warunki 
dotyczące względów bezpieczeństwa i 
szczególnego charakteru statku 
powietrznego wykluczają przewóz w 
kabinie. W takich przypadkach nie stosuje 
się dodatkowych opłat.

Or. en

Poprawka 211
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2027/97
Artykuł 6 d – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pasażerowie są uprawnieni do 
bezpłatnego przewozu na pokładzie statku 
powietrznego przedmiotów zakupionych w 
porcie lotniczym jako dodatkowego 
bagażu poza dozwoloną do przewozu w 
kabinie liczbą bagażu podręcznego.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić sytuację, biorąc pod uwagę szczególnie obecną praktykę przyjętą przez 
niektórych przewoźników, polegającą na ograniczeniu ilości bagażu podręcznego, który 
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pasażer może wnieść na pokład, do jednej sztuki i nakładanie dodatkowych opłat za każdą 
dodatkową sztukę, w tym torbę z przedmiotami zakupionymi w porcie lotniczym. Taka 
praktyka sprawia, że pasażerowie są zdezorientowani, tym bardziej że brak jej przejrzystości.

Poprawka 212
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2027/97
Artykuł 6 e – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy instrument muzyczny 
jest zbyt duży, aby można go było 
bezpiecznie umieścić w odpowiednim 
przedziale bagażowym w kabinie lub pod 
siedzeniem odnośnego pasażera, 
przewoźnik lotniczy może domagać się 
uiszczenia drugiej opłaty za przelot, przy 
czym takie instrumenty muzyczne 
przewożone są jako bagaż podręczny na 
drugim siedzeniu. W przypadku 
wykupienia drugiego miejsca przewoźnik 
lotniczy podejmuje rozsądne wysiłki w 
celu zapewnienia, aby pasażer i instrument 
muzyczny zajmowali sąsiednie siedzenia. 
O ile to możliwe i na odnośną prośbę, 
instrumenty muzyczne można przewozić w 
ogrzewanej części przedziału ładunkowego 
statku powietrznego, z zastrzeżeniem 
właściwych zasad bezpieczeństwa, 
ograniczeń przestrzennych i specyfikacji 
technicznych danego statku powietrznego. 
Przewoźnik lotniczy jasno określa w 
warunkach świadczenia usług sposób 
przewożenia instrumentów muzycznych i 
właściwe opłaty.

W przypadku gdy instrument muzyczny 
jest zbyt duży, aby można go było 
bezpiecznie umieścić w odpowiednim 
przedziale bagażowym w kabinie lub pod 
siedzeniem odnośnego pasażera, 
przewoźnik lotniczy może domagać się 
uiszczenia drugiej opłaty za przelot, przy 
czym takie instrumenty muzyczne 
przewożone są jako bagaż podręczny na 
drugim siedzeniu. W przypadku 
wykupienia drugiego miejsca przewoźnik 
lotniczy podejmuje rozsądne wysiłki w 
celu zapewnienia, aby pasażer i instrument 
muzyczny zajmowali sąsiednie siedzenia. 
O ile to możliwe i na odnośną prośbę, 
instrumenty muzyczne można przewozić w 
ogrzewanej części przedziału ładunkowego 
statku powietrznego, z zastrzeżeniem 
właściwych zasad bezpieczeństwa, 
ograniczeń przestrzennych i specyfikacji 
technicznych danego statku powietrznego.
Przewoźnik lotniczy oznacza takie 
instrumenty za pomocą określonych
przywieszek, aby zapewnić należytą 
ostrożność przy przenoszeniu. Przewoźnik 
lotniczy jasno określa w warunkach 
świadczenia usług sposób przewożenia 
instrumentów muzycznych i właściwe 
opłaty.

Or. en
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Poprawka 213
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik: niewyczerpujący wykaz 
okoliczności uważanych za nadzwyczajne 
do celów niniejszego rozporządzenia

Załącznik: wyczerpujący wykaz 
okoliczności uważanych za nadzwyczajne 
do celów niniejszego rozporządzenia

Or. de

Poprawka 214
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik: niewyczerpujący wykaz 
okoliczności uważanych za nadzwyczajne 
do celów niniejszego rozporządzenia

Załącznik: wyczerpujący wykaz 
okoliczności uważanych za nadzwyczajne 
do celów niniejszego rozporządzenia

Or. en

Poprawka 215
Marc Tarabella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za nadzwyczajne uważa się następujące 
okoliczności:

Za nadzwyczajne bezsprzecznie uważa się 
następujące okoliczności:

Or. fr

Poprawka 216
Cornelis de Jong

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Za nadzwyczajne uważa się następujące 
okoliczności:

Za nadzwyczajne uważa się zawsze
wiążąco następujące okoliczności:

Or. en

Poprawka 217
Kerstin Westphal

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 1 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

problemy techniczne niestanowiące części 
normalnego działania statku 
powietrznego, takie jak wykrycie w trakcie 
danego lotu usterki uniemożliwiającej 
jego normalną kontynuację lub ukryta 
usterka konstrukcyjna ujawniona przez 
producenta lub właściwy organ, mająca 
wpływ na bezpieczeństwo lotu;

skreślony

Or. de
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Uzasadnienie

Ta nadzwyczajna okoliczność wprowadza warunek braku możliwości „wykonania lotu”, który 
jest nieokreślonym, bardzo mglistym pojęciem prawnym wymagającym wykładni. Możliwości 
zwolnienia z odpowiedzialności należy stosować w sposób restrykcyjny.

Poprawka 218
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 1 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

problemy techniczne niestanowiące części 
normalnego działania statku 
powietrznego, takie jak wykrycie w trakcie 
danego lotu usterki uniemożliwiającej 
jego normalną kontynuację lub ukryta 
usterka konstrukcyjna ujawniona przez 
producenta lub właściwy organ, mająca 
wpływ na bezpieczeństwo lotu;

problemy techniczne mające wpływ na 
statek powietrzny, które zostały 
spowodowane ukrytą usterką 
konstrukcyjną zgłoszoną przez producenta 
lub właściwy organ ds. bezpieczeństwa; 
wszelkie pozostałe problemy techniczne 
nie są uważane za nadzwyczajne 
okoliczności do celów niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 219
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 1 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

problemy techniczne niestanowiące części 
normalnego działania statku 
powietrznego, takie jak wykrycie w trakcie 
danego lotu usterki uniemożliwiającej 
jego normalną kontynuację lub ukryta 
usterka konstrukcyjna ujawniona przez 

problemy techniczne takie jak wykrycie 
usterki, mimo poprawnie przeprowadzonej 
kontroli technicznej, która uniemożliwia 
bezpieczne wykonanie lotu, lub ukrytej 
usterki konstrukcyjnej ujawnionej przez 
producenta lub właściwy organ, mającej
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producenta lub właściwy organ, mająca
wpływ na bezpieczeństwo lotu;

wpływ na bezpieczeństwo lotu;

Or. pl

Poprawka 220
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 1 – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wojna, niepokoje polityczne i zamieszki 
uniemożliwiające bezpieczne wykonanie 
lotu;

Or. de

Poprawka 221
Robert Rochefort

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 1 – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zagrożenia, akty sabotażu lub terroryzmu 
uniemożliwiające bezpieczne wykonanie 
lotu;

wojna, konflikty, niestabilność polityczna, 
zagrożenia, akty sabotażu lub terroryzmu 
uniemożliwiające bezpieczne wykonanie 
lotu;

Or. fr

Poprawka 222
Catherine Stihler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 1 – podpunkt vi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

warunki meteorologiczne zagrażające 
bezpieczeństwu lotu; oraz

Nieprzewidziane warunki meteorologiczne 
zagrażające bezpieczeństwu lotu; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Nie należy uważać warunków pogodowych, które były przewidziane i prognozowane, za 
„nadzwyczajne okoliczności”.

Poprawka 223
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 1 – podpunkt vi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

zderzenie z ptakami podczas danego lotu;

Or. de

Poprawka 224
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 1 – podpunkt vii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

spory zbiorowe w przedsiębiorstwie 
obsługującego przewoźnika lotniczego lub
ważnych usługodawców, takich jak porty 

spory zbiorowe ważnych usługodawców, 
takich jak porty lotnicze i instytucje 
zapewniające służby żeglugi powietrznej.
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lotnicze i instytucje zapewniające służby 
żeglugi powietrznej.

Or. pl

Poprawka 225
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 1 – podpunkt vii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oficjalnie potwierdzona awaria radaru w 
przestrzeni powietrznej, jak również 
zamknięcie portu lotniczego przez zarząd 
portu lotniczego.

Or. de

Poprawka 226
Catherine Stihler

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 2 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

problemy techniczne stanowiące część 
normalnego działania statku 
powietrznego, takie jak problem 
zidentyfikowany podczas rutynowego 
przeglądu lub kontroli statku 
powietrznego przed lotem bądź też 
powstający w wyniku nieprawidłowego 
przeprowadzenia takiego przeglądu lub 
kontroli przed lotem; oraz

skreślony

Or. en
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Poprawka 227
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 2 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

problemy techniczne stanowiące część 
normalnego działania statku 
powietrznego, takie jak problem 
zidentyfikowany podczas rutynowego 
przeglądu lub kontroli statku 
powietrznego przed lotem bądź też 
powstający w wyniku nieprawidłowego 
przeprowadzenia takiego przeglądu lub 
kontroli przed lotem; oraz

problemy techniczne, których zgodnie z 
pkt 1 ppkt (ii) nie uważa się za 
nadzwyczajne; oraz

Or. de

Uzasadnienie

Odpowiedzialność za problemy techniczne leży zawsze po stronie przewoźnika lotniczego, 
nigdy natomiast po stronie pasażera. O ile dana okoliczność nie dotyczy problemów 
technicznych niestanowiących części normalnego działania statku powietrznego, które są 
związane z ukrytą usterką konstrukcyjną, nie powinna istnieć możliwość zwolnienia z 
odpowiedzialności.

Poprawka 228
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 2 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

niedostępność załogi lotniczej lub 
personelu pokładowego (chyba że jest 
spowodowana sporem zbiorowym).

niedostępność załogi lotniczej lub 
personelu pokładowego.
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Or. de

Uzasadnienie

Taka sytuacja mieści się w zakresie ryzyka ponoszonego przez przewoźnika lotniczego, który 
– przykładowo w przypadku choroby pracowników – musi na czas zorganizować zastępstwo 
lub wykorzystać załogę rezerwową.

Poprawka 229
Adam Bielan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 2 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

niedostępność załogi lotniczej lub 
personelu pokładowego (chyba że jest 
spowodowana sporem zbiorowym).

niedostępność załogi lotniczej lub 
personelu pokładowego.

Or. pl

Poprawka 230
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 2 – podpunkt ii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

złe warunki pogodowe, w przypadku gdy 
nie następuje oficjalne zamknięcie 
przestrzeni powietrznej lub portu 
lotniczego przez zarząd portu lotniczego;

Or. de

Uzasadnienie

Przewoźnicy lotniczy często podejmują decyzję o niewykonaniu lotu pod pretekstem samej 
pogody. W rzeczywistości decyzje te nie zawsze można przypisać złym warunkom pogodowym 
mającym wpływ na możliwości wykonania lotu.
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Poprawka 231
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 2 – podpunkt ii b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

nagły atak zimy, ponieważ statki 
powietrzne należy utrzymywać w stanie 
gotowości do lotu.

Or. de

Poprawka 232
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 2 – podpunkt ii c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

wszelkie opóźnienia spowodowane 
incydentami, do których doszło podczas 
poprzedniego lotu;

Or. de

Uzasadnienie

W takich sytuacjach przewoźnicy lotniczy mają wystarczająco dużo czasu do kolejnego lotu 
na zorganizowanie lotu zastępczego i załogi. W tym przypadku nie można stwierdzić ścisłego 
powiązania z kolejnym lotem pod względem czasu i miejsca. Mowa tu również o aktach 
sabotażu podczas poprzedniego lotu, incydentach natury medycznej, wcześniejszych 
przypadkach zamknięcia przestrzeni powietrznej itp.

Poprawka 233
Hans-Peter Mayer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 2 – podpunkt ii d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

usuwanie bezpańskiego bagażu z 
przedziału bagażowego;

Or. de

Uzasadnienie

W tej sytuacji już wcześniej popełniany jest błąd w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, 
którego kosztami nie wolno obciążać pasażerów. Przewoźnik lotniczy może jednak podjąć 
decyzję o wysunięciu wobec odpowiedzialnych służb roszczenia zwrotnego.

Poprawka 234
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 2 – podpunkt ii e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oblodzenie zespołu napędowego, brak 
środków do odladzania;

Or. de

Uzasadnienie

Należy dbać o odladzanie. Ryzyko związane z zapewnieniem zimą dostępności dostatecznej 
ilości środków do odladzania, nawet w przypadku długo utrzymujących się złych warunków 
pogodowych, ponosi port lotniczy. Przewoźnik lotniczy może w tym przypadku wysunąć 
roszczenie zwrotne.

Poprawka 235
Hans-Peter Mayer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 2 – podpunkt ii f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uszkodzenie statku powietrznego na ziemi 
spowodowane przez osobę trzecią na 
krótko przed planowanym czasem odlotu;

Or. de

Uzasadnienie

Przewoźnik lotniczy może w tym przypadku wysunąć roszczenie zwrotne wobec danej osoby 
trzeciej. Nie można natomiast dopuścić do tego, aby pasażerowie, którzy nie mają żadnego 
wpływu na takie zdarzenie, nie mieli praw do roszczeń.

Poprawka 236
Hans-Peter Mayer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 2 – podpunkt ii g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

spory zbiorowe w przedsiębiorstwie 
obsługującego przewoźnika lotniczego.

Or. de

Uzasadnienie

Spory zbiorowe w przedsiębiorstwie obsługującego przewoźnika lotniczego są możliwe do 
opanowania i uniknięcia. Nie można ich zatem uznać za nadzwyczajne okoliczności w 
rozumieniu tego rozporządzenia. Inaczej jest w przypadku sporów zbiorowych w innych 
przedsiębiorstwach.

Poprawka 237
Catherine Stihler
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 2
Rozporządzenie (WE) nr 2027/97
Załącznik 2 – akapit siódmy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku uszkodzenia, opóźnienia, 
zagubienia lub opuszczenia bagażu, 
pasażer powinien w każdym razie jak 
najszybciej złożyć pisemną skargę do 
przewoźnika. W przypadku uszkodzenia 
bagażu skargę należy złożyć w ciągu 
siedmiu dni, a w przypadku opóźnienia w 
ciągu 21 dni. W obu przypadkach termin 
liczy się od dnia, w którym bagaż 
przekazano do dyspozycji pasażera. Aby 
możliwe było łatwe złożenie skargi w tych 
terminach, przewoźnik lotniczy musi 
zaoferować pasażerom możliwość 
wypełnienia formularza skargi w porcie 
lotniczym. Taki formularz skargi, który 
może przyjąć postać formularza 
nieprawidłowości bagażowej (PIR), musi 
zostać przyjęty jako skarga przez 
przewoźnika lotniczego w porcie 
lotniczym.

W przypadku uszkodzenia, opóźnienia, 
zagubienia lub opuszczenia bagażu pasażer 
powinien w każdym razie jak najszybciej 
złożyć pisemną skargę do przewoźnika. W 
przypadku uszkodzenia i opóźnienia 
bagażu skargę należy złożyć w ciągu 28
dni od dnia, w którym bagaż przekazano 
do dyspozycji pasażera. Aby możliwe było 
łatwe złożenie skargi w tych terminach, 
przewoźnik lotniczy musi zaoferować 
pasażerom możliwość wypełnienia 
formularza skargi w porcie lotniczym. Taki 
formularz skargi, który może przyjąć 
postać formularza nieprawidłowości 
bagażowej (PIR), musi zostać przyjęty jako 
skarga przez przewoźnika lotniczego w 
porcie lotniczym.

Or. en


