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Alteração 92
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) De modo a reforçar a segurança jurídica 
para as transportadoras aéreas e os 
passageiros, é necessária uma definição 
mais precisa do conceito de «circunstâncias 
extraordinárias», tendo em conta o acórdão 
do Tribunal de Justiça da União Europeia 
no processo C-549/07 
(Wallentin-Hermann). Essa definição deve 
ser clarificada através de uma lista não
exaustiva de circunstâncias que são 
claramente consideradas extraordinárias e 
das que o não são.

(3) De modo a reforçar a segurança jurídica 
para as transportadoras aéreas e os 
passageiros, é necessária uma definição 
mais precisa do conceito de «circunstâncias 
extraordinárias», tendo em conta o acórdão 
do Tribunal de Justiça da União Europeia 
no processo C-549/07 
(Wallentin-Hermann). Essa definição deve 
ser clarificada através de uma lista 
exaustiva de circunstâncias que são 
claramente consideradas extraordinárias e 
de uma lista não exaustiva das que são 
identificadas como não extraordinárias.

Or. en

Alteração 93
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Em caso de cancelamentos ou 
atrasos de voos devido a circunstâncias 
extraordinárias, as transportadoras 
aéreas são obrigadas a demonstrar, no 
espaço de duas semanas, que 
circunstâncias extraordinárias estiveram 
em causa e que medidas foram tomadas 
para impedir os cancelamentos ou 
atrasos.

Or. de
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Alteração 94
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A fim de reforçar a proteção dos 
passageiros aéreos em caso de 
cancelamento de voos devido à 
insolvência de uma transportadora aérea 
ou à suspensão das operações de uma 
transportadora aérea na sequência da 
revogação da sua licença de exploração, 
as transportadoras aéreas devem ser 
obrigadas a comprovar a existência de
garantias para assegurar o reembolso dos 
passageiros ou o seu repatriamento.

Or. de

Alteração 95
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para aumentar os níveis de proteção, os 
passageiros não devem ser impedidos de 
embarcar na viagem de volta de um bilhete 
de ida e volta por não terem realizado a 
viagem de ida.

(7) Para aumentar os níveis de proteção, os 
passageiros não podem ser impedidos de 
embarcar numa etapa de voo de um bilhete 
de ida e volta por não terem realizado a 
viagem de ida ou por não terem utilizado 
o bilhete em todas as etapas de voo.

Or. de

Alteração 96
Konstantinos Poupakis
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Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para aumentar os níveis de proteção, os 
passageiros não devem ser impedidos de 
embarcar na viagem de volta de um bilhete 
de ida e volta por não terem realizado a 
viagem de ida.

(7) Para aumentar os níveis de proteção, os 
passageiros não podem ser impedidos de 
embarcar na viagem de volta de um bilhete 
de ida e volta por não terem realizado a 
viagem de ida.

Or. el

Justificação

A legislação proposta procura proibir expressamente esta prática.

Alteração 97
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A fim de evitar recusas de embarque 
injustificadas a crianças acompanhadas 
pelos pais por falta de documentos de 
identificação, as companhias aéreas 
devem respeitar a legislação em vigor nos 
planos nacionais de segurança aérea;

Or. es

Alteração 98
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Em caso de cancelamento de voo 
por parte do passageiro, as 
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transportadoras aéreas devem ser 
obrigadas a reembolsar gratuitamente os 
impostos já pagos.

Or. de

Justificação

Algumas transportadoras aéreas exigem, nestes casos, taxas de serviço muitas vezes 
desproporcionadas, o que é inadmissível. Um imposto indevido tem de ser reembolsado por 
inteiro. O passageiro não utiliza o voo que já foi pago, o que poderia ser considerado 
suficiente como uma «taxa de serviço».

Alteração 99
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Os passageiros devem beneficiar de 
uma proteção específica em caso de 
cancelamento devido à insolvência da 
transportadora aérea ou à suspensão das 
suas operações na sequência da 
revogação da sua licença de exploração; 
as transportadoras aéreas devem ser 
obrigadas a comprovar a existência de 
garantias suficientes para o reembolso 
e/ou o repatriamento de passageiros.

Or. fr

Justificação

É necessário prever uma proteção para os passageiros de uma transportadora que cessa a 
sua atividade, seja para recuperar o custo dos bilhetes não utilizados, seja para obter um 
repatriamento, caso estejam retidos no estrangeiro. As transportadoras têm, contudo, 
flexibilidade relativamente aos meios (fundos, seguro, ...).

Alteração 100
Hans-Peter Mayer



AM\1005678PT.doc 7/86 PE521.501v01-00

PT

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os aeroportos e os utilizadores dos 
aeroportos, nomeadamente as 
transportadoras aéreas e empresas de 
assistência em escala, devem cooperar no 
sentido de minimizar as consequências de 
perturbações múltiplas nos voos para os 
passageiros, garantindo-lhes a assistência e 
o reencaminhamento. Para o efeito, 
deverão elaborar planos de contingência 
em caso de ocorrências deste tipo e 
cooperar no desenvolvimento desses 
planos.

(10) Os aeroportos e os utilizadores dos 
aeroportos, nomeadamente as 
transportadoras aéreas, as empresas de 
assistência em escala e os prestadores de 
serviços de navegação aérea, devem 
cooperar no sentido de minimizar as 
consequências de perturbações múltiplas 
nos voos para os passageiros, 
garantindo-lhes a assistência e o 
reencaminhamento. Para o efeito, deverão 
elaborar planos de contingência em caso de 
ocorrências deste tipo e cooperar com as 
autoridades europeias, nacionais, 
regionais ou locais no desenvolvimento 
desses planos. Os planos de contingência 
existentes devem, se necessário, ser 
adaptados em conformidade.

Or. de

Alteração 101
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O Regulamento (CE) n.º 261/2004 
deverá incluir explicitamente o direito a 
indemnização dos passageiros que sejam 
vítimas de longas esperas, em 
conformidade com o acórdão do Tribunal 
de Justiça da União Europeia nos processos 
apensos C-402/07 e C-432/07 (Sturgeon). 
Paralelamente, devem ser aumentados os 
limiares acima dos quais os atrasos darão 
origem a indemnizações, de modo a ter 
em conta o impacto financeiro no setor e 
evitar o consequente aumento no número 
de cancelamentos. Para garantir aos 

(11) O Regulamento (CE) n.º 261/2004 
deverá incluir explicitamente o direito a 
indemnização dos passageiros que sejam 
vítimas de longas esperas, em 
conformidade com o acórdão do Tribunal 
de Justiça da União Europeia nos processos 
apensos C-402/07 e C-432/07 (Sturgeon). 
Para garantir aos cidadãos que viajam na 
UE condições homogéneas em matéria de 
indemnizações, deve ser estabelecido um 
limiar único para todas as viagens na União 
que dependerá, contudo, das distâncias a 
percorrer nas viagens de/para países 
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cidadãos que viajam na UE condições 
homogéneas em matéria de indemnizações, 
deve ser estabelecido um limiar único para 
todas as viagens na União que dependerá, 
contudo, das distâncias a percorrer nas 
viagens de/para países terceiros, a fim de 
ter em conta as dificuldades operacionais 
das transportadoras aéreas quando 
confrontadas com atrasos em aeroportos 
remotos.

terceiros, a fim de ter em conta as 
dificuldades operacionais das 
transportadoras aéreas quando 
confrontadas com atrasos em aeroportos 
remotos.

Or. de

Alteração 102
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O direito a pagamento de 
indemnizações deve ser limitado ao preço 
total pago por bilhete, embora, no 
máximo, aos montantes referidos no 
presente regulamento, de modo a ter em 
conta o impacto financeiro no setor, 
incluindo nas transportadoras de baixo 
custo. Este preço do bilhete deve incluir o 
voo de ida e volta, bem como todas as 
despesas acessórias, por exemplo, de 
bagagem. Este direito existe por cada voo 
atrasado, num montante correspondente. 
Por conseguinte, no caso de atraso de um 
voo de ida e de um voo de volta, existe o 
direito a um duplo pagamento de 
indemnização, sendo cada um destes 
pagamentos correspondente ao preço total 
do bilhete.

Or. de
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Alteração 103
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para garantir a segurança jurídica, o 
Regulamento (CE) n.º 261/2004 deverá 
explicitamente confirmar que a alteração 
dos horários de um voo tem um impacto 
nos passageiros semelhante ao dos atrasos 
consideráveis, devendo, por conseguinte, 
criar direitos semelhantes.

(12) Para garantir a segurança jurídica, o 
Regulamento (CE) n.º 261/2004 deverá 
explicitamente confirmar que a alteração 
dos horários de um voo tem um impacto 
nos passageiros semelhante ao dos atrasos 
consideráveis e ao cancelamento, 
devendo, por conseguinte, criar direitos 
semelhantes.

Or. de

Alteração 104
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A aplicação de determinados direitos 
dos passageiros, em especial o direito a 
alojamento, revelou a sua 
desproporcionalidade face às receitas das 
transportadoras aéreas em certas 
operações de pequeno curso. Nos voos 
realizados por aeronaves pequenas em 
distâncias curtas, as transportadoras 
devem, por conseguinte, ficar isentas da 
obrigação de pagamento de alojamento, 
embora devam, ainda assim, ajudar os 
passageiros a encontrar um alojamento.

Suprimido

Or. el

Justificação

Nada justifica que a distância seja um fator decisivo para a disponibilização de alojamento 
para os passageiros. De igual modo, não devem ser impostos limites com base na capacidade 
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de transporte da aeronave, dado que muitos aeroportos insulares e periféricos são servidos 
por aeronaves de pequeno porte.

Alteração 105
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) No caso das pessoas com deficiência e 
com mobilidade reduzida, assim como das 
outras pessoas com necessidades especiais, 
nomeadamente as crianças não 
acompanhados, as grávidas e as pessoas 
que necessitam de cuidados médicos 
específicos, pode ser mais difícil encontrar 
alojamento em caso de perturbações nos 
voos. Por conseguinte, as restrições no 
direito ao alojamento em caso de 
circunstâncias extraordinárias ou de 
operações regionais não devem ser 
aplicadas a estas categorias de passageiros.

(18) No caso das pessoas com deficiência e 
com mobilidade reduzida, assim como das 
outras pessoas com necessidades especiais, 
nomeadamente as crianças não 
acompanhadas, as grávidas e as pessoas 
que necessitam de cuidados médicos 
específicos, pode ser mais difícil encontrar 
alojamento em caso de perturbações nos 
voos. Por conseguinte, as restrições no 
direito ao alojamento em caso de 
circunstâncias extraordinárias não devem 
ser, em caso algum, aplicadas a estas 
categorias de passageiros.

Or. en

Alteração 106
María Irigoyen Pérez

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) No caso das pessoas com deficiência e 
com mobilidade reduzida, assim como das
outras pessoas com necessidades especiais, 
nomeadamente as crianças não 
acompanhados, as grávidas e as pessoas 
que necessitam de cuidados médicos 
específicos, pode ser mais difícil encontrar 
alojamento em caso de perturbações nos 
voos. Por conseguinte, as restrições no 

(18) No caso dos passageiros mais 
vulneráveis, como as pessoas com 
deficiência e com mobilidade reduzida, 
assim como outras pessoas com 
necessidades especiais, nomeadamente as 
crianças não acompanhadas, as grávidas e 
as pessoas que necessitam de cuidados 
médicos específicos, pode ser mais difícil 
encontrar alojamento em caso de 
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direito ao alojamento em caso de 
circunstâncias extraordinárias ou de 
operações regionais não devem ser 
aplicadas a estas categorias de passageiros.

perturbações nos voos. Por conseguinte, as 
restrições no direito ao alojamento em caso 
de circunstâncias extraordinárias ou de 
operações regionais não devem ser 
aplicadas a estas categorias de passageiros.

Or. es

Alteração 107
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os passageiros deverão não só ser 
corretamente informados sobre os seus 
direitos em caso de perturbação num voo, 
mas também sobre as causas desta, logo 
que essa informação se encontre 
disponível. Essa informação deverá 
também ser comunicada sempre que o 
passageiro tenha adquirido o bilhete 
através de um intermediário estabelecido 
na União.

(20) Os passageiros deverão não só ser 
corretamente informados sobre os seus 
direitos em caso de perturbação num voo, 
mas também sobre as causas desta, logo 
que essa informação se encontre 
disponível. Essa informação deverá 
também ser comunicada sempre que o 
passageiro tenha adquirido o bilhete 
através de um intermediário estabelecido 
na União. Além disso, é necessário 
informar os passageiros sobre os 
procedimentos mais simples e mais 
rápidos de apresentação de queixas e 
reclamações, para que estes possam 
exercer os seus direitos.

Or. fr

Alteração 108
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Para garantir uma melhor aplicação 
dos direitos dos passageiros, é necessário 
definir de forma mais precisa o papel dos 
organismos nacionais de execução, 

(21) Para garantir uma melhor aplicação 
dos direitos dos passageiros, é necessário 
definir de forma mais precisa o papel dos 
organismos nacionais de execução, 
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distinguindo-o claramente do tratamento 
das reclamações dos passageiros.

distinguindo-o claramente do tratamento 
das reclamações dos passageiros. Além 
disso, é necessário esclarecer que, no 
interesse dos consumidores europeus, o 
tempo de tratamento máximo de 90 dias 
não pode ser ultrapassado. A 
responsabilidade de lidar com 
reclamações individuais deve ser 
claramente definida, de modo a evitar a 
situação em que os organismos nacionais 
de execução remetem os passageiros uns 
para os outros, em vez de darem uma 
resposta rápida à reclamação. 

Or. en

Alteração 109
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os passageiros devem ser 
devidamente informados sobre os 
procedimentos aplicáveis em caso de 
reclamação ou queixa contra as 
transportadoras aéreas, devendo receber 
uma resposta num prazo razoável. Os 
passageiros devem ainda ter a possibilidade 
de apresentar reclamações contra as 
transportadoras aéreas recorrendo a 
medidas extrajudiciais. Todavia, uma vez 
que o direito a recurso perante um tribunal 
é um direito fundamental reconhecido no 
artigo 47.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, estas 
medidas não devem impedir nem 
prejudicar o acesso dos passageiros aos 
tribunais.

(22) Os passageiros devem ser 
devidamente informados sobre os 
procedimentos aplicáveis em caso de 
reclamação ou queixa contra as 
transportadoras aéreas, devendo receber 
uma resposta num prazo razoável. Os 
passageiros devem ainda ter a possibilidade 
de apresentar reclamações contra as 
transportadoras aéreas recorrendo a 
medidas extrajudiciais. Para o efeito, 
devem receber todos os endereços e 
contactos dos organismos responsáveis 
por dar seguimento a esses procedimentos 
em cada país. Todavia, uma vez que o 
direito a recurso perante um tribunal é um 
direito fundamental reconhecido no artigo 
47.º da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, estas medidas não devem 
impedir nem prejudicar o acesso dos 
passageiros aos tribunais.
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Or. fr

Alteração 110
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os passageiros devem ser 
devidamente informados sobre os 
procedimentos aplicáveis em caso de 
reclamação ou queixa contra as 
transportadoras aéreas, devendo receber 
uma resposta num prazo razoável. Os 
passageiros devem ainda ter a possibilidade 
de apresentar reclamações contra as 
transportadoras aéreas recorrendo a 
medidas extrajudiciais. Todavia, uma vez 
que o direito a recurso perante um tribunal 
é um direito fundamental reconhecido no 
artigo 47.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, estas 
medidas não devem impedir nem 
prejudicar o acesso dos passageiros aos 
tribunais.

(22) Os passageiros devem ser 
devidamente informados sobre os 
procedimentos aplicáveis em caso de 
reclamação ou queixa contra as 
transportadoras aéreas, devendo ser 
alertados para os respetivos prazos, em 
especial os referidos no artigo 16.º-A, 
n.º 2. Devem receber uma resposta no 
prazo de um mês, a contar da data de 
apresentação da reclamação ou queixa. 
Os passageiros devem ainda ter a 
possibilidade de apresentar reclamações 
contra as transportadoras aéreas recorrendo 
a medidas extrajudiciais. Todavia, uma vez 
que o direito a recurso perante um tribunal 
é um direito fundamental reconhecido no 
artigo 47.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, estas 
medidas não devem impedir nem 
prejudicar o acesso dos passageiros aos 
tribunais. A fim de garantir um tratamento
fácil, célere e económico de reclamações e 
queixas em processos judiciais e 
extrajudiciais, é necessário chamar a 
atenção sobretudo para a resolução de 
litígios em linha e para a resolução 
alternativa de litígios, assim como para o 
processo europeu para as ações de 
pequeno montante.

Or. en

Alteração 111
Franz Obermayr
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Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Existe por vezes uma certa confusão 
quanto às dimensões, peso ou número de 
unidades de bagagem que os passageiros 
estão autorizados a transportar a bordo. 
Para garantir que os passageiros têm 
perfeito conhecimento da bagagem 
autorizada incluída no seu bilhete, tanto no 
que respeita à bagagem de mão como de 
porão, as transportadoras aéreas deverão 
prestar informações claras sobre a bagagem 
autorizada no momento da reserva e no 
aeroporto.

(28) Existe por vezes uma certa confusão 
quanto às dimensões, peso ou número de 
unidades de bagagem que os passageiros 
estão autorizados a transportar a bordo. 
Para garantir que os passageiros têm 
perfeito conhecimento da bagagem 
autorizada incluída no seu bilhete, tanto no 
que respeita à bagagem de mão como de 
porão, as transportadoras aéreas deverão 
prestar informações claras sobre a bagagem 
autorizada no momento da reserva e no 
aeroporto. Além de uma mala de cabina 
com rodas, deverá ser possível transportar 
a bordo também uma pequena bolsa de 
mão, para evitar que objetos pessoais 
importantes, tais como a carteira ou os 
medicamentos, fiquem na mala de cabina 
com rodas, guardada, na maior parte das 
vezes, no compartimento por cima dos 
assentos e, algumas vezes, por razões de 
espaço, a uma distância considerável, 
junto de outros passageiros. Por 
conseguinte, o procedimento da Ryan Air 
é inadmissível. 

Or. de

Alteração 112
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) Devem ser sempre autorizados, a 
título gratuito, objetos pessoais essenciais 
e artigos comprados no aeroporto, 
adicionalmente à bagagem autorizada na 
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cabina.

Or. en

Alteração 113
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) A fim de proteger os passageiros de 
restrições excessivas relativas à bagagem 
de mão, deve permitir-se que levem, a 
título gratuito, para a cabina certos bens 
pessoais básicos, incluindo artigos 
adquiridos no aeroporto, para além da 
bagagem máxima autorizada na cabina.

Or. el

Justificação

A presente disposição protege os passageiros de restrições excessivas relativas à bagagem de 
mão e permite que levem para a cabina um volume razoável de bagagem de mão, incluindo 
artigos adquiridos no aeroporto.

Alteração 114
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os limites monetários previstos no 
Regulamento (CE) n.º 2027/97 deverão ser 
alterados, de modo a ter em conta a 
evolução da situação económica, conforme 
revista pela Organização da Aviação Civil 
Internacional (ICAO) em 2009, ao abrigo 
do artigo 24.º, n.º 2, da Convenção de 

(33) Os limites monetários previstos no 
Regulamento (CE) n.º 2027/97 deverão ser 
alterados, de modo a ter em conta a 
evolução da situação económica.
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Montreal.

Or. en

Alteração 115
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) O presente regulamento deve 
aplicar-se igualmente ao aeroporto de 
Gibraltar, enquanto território britânico 
ultramarino e aeroporto situado na União 
Europeia.

Or. en

Alteração 116
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea d)
Regulamento (CE) n.º 261/2004 
Artigo 2 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

d) Na alínea l), relativa à definição de 
«cancelamento», é aditada a seguinte 
frase:

Suprimido

«Um voo em que a aeronave descolou 
mas, por qualquer razão, foi 
subsequentemente obrigada a aterrar 
num aeroporto diferente do aeroporto de 
destino ou a regressar ao aeroporto de 
partida, deve ser considerado um voo 
cancelado;».

Or. fr
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Justificação

Os desvios estão, muitas vezes, relacionados com questões de segurança, que estão fora do 
controlo das companhias aéreas, sendo estas a arcar com os custos relacionados com o voo 
da aeronave (combustível, taxas de aeroporto, etc.). Parece injusto considerar que um desvio 
é sinónimo de um cancelamento. Dito isto, as companhias devem prestar assistência aos 
passageiros e reencaminhá-los, o mais rápido possível, para o seu destino. (cf. al. artigo 6.º –
n.º 4 - ponto 4-A)

Alteração 117
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea d)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 2 – alínea l) 

Texto da Comissão Alteração

(d) Na alínea l), relativa à definição de 
«cancelamento», é aditada a seguinte 
frase:

Suprimido

«Um voo em que a aeronave 
descolou mas, por qualquer razão, 
foi subsequentemente obrigada a 
aterrar num aeroporto diferente do 
aeroporto de destino ou a regressar 
ao aeroporto de partida, deve ser 
considerado um voo cancelado;».

Or. pl

Alteração 118
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 2 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

“Circunstâncias extraordinárias”, "Circunstâncias extraordinárias", um 



PE521.501v01-00 18/86 AM\1005678PT.doc

PT

circunstâncias que, pela sua natureza ou 
origem, não são inerentes ao exercício 
normal da atividade da transportadora 
aérea em causa e escapam ao seu controlo 
efetivo. Para efeitos do presente 
regulamento, o conceito de “circunstâncias 
extraordinárias” inclui as circunstâncias 
previstas no anexo;

evento que escapa ao controlo efetivo da 
transportadora aérea. Para efeitos do 
presente regulamento, o conceito de 
"circunstâncias extraordinárias" inclui, 
sem caráter exclusivo, as circunstâncias 
previstas no anexo 1;

Or. en

Justificação

O termo «inerentes» não é claro. Para feitos de clareza, deve ser incluída uma referência ao 
anexo.

Alteração 119
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 2 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

“Circunstâncias extraordinárias”, 
circunstâncias que, pela sua natureza ou 
origem, não são inerentes ao exercício 
normal da atividade da transportadora 
aérea em causa e escapam ao seu controlo 
efetivo. Para efeitos do presente 
regulamento, o conceito de “circunstâncias 
extraordinárias” inclui as circunstâncias
previstas no anexo;

"Circunstâncias extraordinárias", 
circunstâncias que, pela sua natureza ou 
origem, não são inerentes ao exercício 
normal da atividade da transportadora 
aérea em causa e escapam ao seu controlo 
efetivo. Para efeitos do presente 
regulamento, o conceito de "circunstâncias 
extraordinárias" refere-se às previstas no 
anexo;

Or. en

Justificação

Por forma a garantir segurança jurídica e uma melhor proteção dos direitos dos 
consumidores, é necessária uma lista exaustiva das «circunstâncias extraordinárias».
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Alteração 120
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 2 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

“Circunstâncias extraordinárias”, 
circunstâncias que, pela sua natureza ou 
origem, não são inerentes ao exercício 
normal da atividade da transportadora 
aérea em causa e escapam ao seu controlo 
efetivo. Para efeitos do presente 
regulamento, o conceito de “circunstâncias 
extraordinárias” inclui as circunstâncias 
previstas no anexo;

"Circunstâncias extraordinárias", 
circunstâncias que, pela sua natureza ou 
origem, não são inerentes ao exercício 
normal da atividade da transportadora 
aérea em causa e escapam ao seu controlo 
efetivo. Para efeitos do presente 
regulamento, o conceito de "circunstâncias 
extraordinárias" inclui as circunstâncias 
previstas na lista não exaustiva que se 
encontra no anexo. Existem outras 
circunstâncias que podem ser 
consideradas "extraordinárias", caso se 
verifiquem razões objetivas que o 
justifiquem;

Or. en

Alteração 121
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 2 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

“Circunstâncias extraordinárias”, 
circunstâncias que, pela sua natureza ou 
origem, não são inerentes ao exercício 
normal da atividade da transportadora 
aérea em causa e escapam ao seu controlo 
efetivo. Para efeitos do presente 
regulamento, o conceito de “circunstâncias 
extraordinárias” inclui as circunstâncias 

"Circunstâncias extraordinárias", 
circunstâncias que, pela sua natureza ou 
origem, estão fora do controlo da 
transportadora aérea em causa, na 
medida em que não se devam ao 
incumprimento de normas e regulamentos 
de segurança, escapam ao seu controlo 
efetivo. Para efeitos do presente 
regulamento, o conceito de "circunstâncias 
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previstas no anexo; extraordinárias" inclui as circunstâncias 
previstas no anexo;

Or. pl

Alteração 122
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 2 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

“Circunstâncias extraordinárias”, 
circunstâncias que, pela sua natureza ou 
origem, não são inerentes ao exercício 
normal da atividade da transportadora 
aérea em causa e escapam ao seu controlo 
efetivo. Para efeitos do presente 
regulamento, o conceito de “circunstâncias 
extraordinárias” inclui as circunstâncias 
previstas no anexo;

"Circunstâncias extraordinárias", 
circunstâncias que, pela sua natureza ou 
origem, não são inerentes ao exercício 
normal da atividade da transportadora 
aérea em causa e escapam ao seu controlo 
efetivo. Para efeitos do presente 
regulamento, o conceito de "circunstâncias 
extraordinárias" inclui as circunstâncias 
previstas no anexo, que não são 
exaustivas;

Or. fr

Alteração 123
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 2 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

“Voo de ligação”, um voo ao abrigo de um 
único contrato de transporte, o qual visa 
permitir ao passageiro chegar a um ponto 
de correspondência para partir noutro voo 
ou, conforme adequado e de acordo com o 

"Voo de ligação", um voo ao abrigo de um 
único contrato de transporte e uma única 
referência de reserva, o qual visa permitir 
ao passageiro chegar a um ponto de 
correspondência para partir noutro voo ou, 
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contexto, esse outro voo com partida do 
ponto de correspondência;

nos termos do artigo 6.º-A, esse outro voo 
com partida do ponto de correspondência;

Or. de

Justificação

Alteração na sequência da alteração relativa ao artigo 6.º-A, n.º 2, e um esclarecimento da 
definição da reserva contínua, se bilhetes separados forem reservados em conjunto, num 
único processo.

Alteração 124
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 2 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

“Voo de ligação”, um voo ao abrigo de um 
único contrato de transporte, o qual visa 
permitir ao passageiro chegar a um ponto 
de correspondência para partir noutro voo 
ou, conforme adequado e de acordo com o 
contexto, esse outro voo com partida do 
ponto de correspondência;

"Voo de ligação", um voo ao abrigo de um 
único contrato de transporte e de uma 
única referência de reserva, o qual visa 
permitir ao passageiro chegar a um ponto 
de correspondência para partir noutro voo 
ou, conforme adequado e de acordo com o 
contexto, esse outro voo com partida do 
ponto de correspondência;

Or. en

Alteração 125
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 2 – alínea s)

Texto da Comissão Alteração

”Preço do bilhete”, o preço total pago por
um bilhete, incluindo a tarifa aérea 

"Preço do bilhete", o preço total pago por 
um bilhete, incluindo a tarifa aérea, todos 
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acrescida de todos os impostos, taxas, 
sobretaxas e encargos pagos por todos os 
serviços opcionais e não opcionais 
incluídos no mesmo;

os impostos, taxas, sobretaxas e encargos 
pagos por todos os serviços opcionais e não 
opcionais incluídos no mesmo
relacionados com a parte da viagem 
relativa ao transporte aéreo;

Or. en

Justificação

Clarifica que «preço do bilhete» se refere apenas a serviços relacionados com o transporte 
aéreo (e não a serviços como reservas de hotéis e aluguer de automóveis).

Alteração 126
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 2 – alínea v)

Texto da Comissão Alteração

”Hora de chegada”, a hora a que a 
aeronave chega à posição de chegada e os 
travões de estacionamento são engatados 
(hora de colocação dos calços);

"Hora de chegada", a hora a que a 
aeronave toca no solo da pista de 
aterragem;

Or. fr

Justificação

Alguns problemas no aeroporto podem atrasar a aeronave entre o momento em que esta toca 
no solo e aquele em que os passageiros desembarcam. As companhias aéreas não devem 
assumir as consequências desses atrasos, que não são da sua responsabilidade.

Alteração 127
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 2 – alínea w)
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Texto da Comissão Alteração

”Atraso na pista”, na partida, o lapso de 
tempo em que a aeronave permanece no 
solo, entre o início do embarque dos 
passageiros e a hora de descolagem da 
aeronave ou, na chegada, o lapso de tempo 
entre o toque das rodas da aeronave na 
pista e o início do desembarque dos 
passageiros;

"Atraso na pista", na partida, o lapso de 
tempo em que a aeronave permanece no 
solo, entre o fim do embarque dos 
passageiros e a hora de descolagem da 
aeronave ou, na chegada, o lapso de tempo 
entre o toque das rodas da aeronave na 
pista e o início do desembarque dos 
passageiros;

Or. de

Justificação

O tempo de embarque não deverá ser incluído no «atraso na pista». É necessário aplicar 
como referência o «fim de embarque».

Alteração 128
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea –a) (nova)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto em vigor Alteração

b) Aos passageiros que partem de um 
aeroporto localizado num país terceiro com 
destino a um aeroporto situado no território 
de um Estado-Membro a que o Tratado se 
aplica, a menos que tenham recebido 
benefícios ou uma indemnização e que lhes 
tenha sido prestada assistência nesse país 
terceiro, se a transportadora aérea 
operadora do voo em questão for uma 
transportadora comunitária.

b) Aos passageiros que partem de um 
aeroporto localizado num país terceiro com 
destino a um aeroporto situado no território 
de um Estado-Membro a que o Tratado se 
aplica, a menos que tenham recebido 
benefícios ou uma indemnização e que lhes 
tenha sido prestada assistência nesse país 
terceiro, se a transportadora aérea 
operadora do voo em questão for uma 
transportadora comunitária ou se o voo 
consistir num voo de regresso reservado 
juntamente com o voo correspondente 
com partida de um aeroporto situado na 
UE efetuado por uma transportadora 
comunitária.
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Or. en

Alteração 129
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

Se for recusado o embarque a passageiros 
contra a vontade destes, a transportadora 
aérea operadora deve indemnizá-los 
imediatamente nos termos do artigo 7.º e 
prestar-lhes assistência nos termos do 
artigo 8.º. Se os passageiros optarem pelo 
reencaminhamento na primeira 
oportunidade, em conformidade com a 
alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º e se a hora 
de partida for, pelo menos, duas horas mais 
tarde do que a hora de partida inicial, a 
transportadora aérea operadora deve 
prestar-lhes assistência nos termos do 
artigo 9.º.

Se for recusado o embarque a passageiros 
contra a vontade destes, a transportadora 
aérea operadora deve indemnizá-los 
imediatamente e sem necessidade de 
cumprimento de mais formalidades nos 
termos do artigo 7.º e prestar-lhes 
assistência nos termos do artigo 8.º. Se os 
passageiros optarem pelo 
reencaminhamento na primeira 
oportunidade, em conformidade com a 
alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º e se a hora 
de partida for, pelo menos, duas horas mais 
tarde do que a hora de partida inicial, a 
transportadora aérea operadora deve 
prestar-lhes assistência nos termos do 
artigo 9.º.

Or. en

Alteração 130
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

Se for recusado o embarque a passageiros 
contra a vontade destes, a transportadora 
aérea operadora deve indemnizá-los 

Se for recusado o embarque em voo de ida 
ou de volta a passageiros contra a vontade 
destes, a transportadora aérea operadora 
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imediatamente nos termos do artigo 7.º e 
prestar-lhes assistência nos termos do 
artigo 8.º. Se os passageiros optarem pelo 
reencaminhamento na primeira 
oportunidade, em conformidade com a 
alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º e se a hora 
de partida for, pelo menos, duas horas 
mais tarde do que a hora de partida 
inicial, a transportadora aérea operadora 
deve prestar-lhes assistência nos termos do 
artigo 9.º.

deve indemnizá-los imediatamente nos 
termos do artigo 7.º e prestar-lhes 
assistência nos termos do artigo 8.º. Se os 
passageiros optarem pelo 
reencaminhamento na primeira 
oportunidade, em conformidade com a 
alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º, a 
transportadora aérea operadora deve 
prestar-lhes assistência nos termos do 
artigo 9.º.

Or. en

Alteração 131
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Os n.os 1, 2 e 3 também se aplicam aos 
bilhetes de ida e volta, em caso de recusa 
de embarque do passageiro na viagem de 
volta pelo facto de não ter realizado a 
viagem de ida ou não ter pago uma taxa 
adicional para o efeito.

Sem prejuízo de uma cláusula contratual 
que preveja explícita e claramente o 
contrário, os n.os 1, 2 e 3 também se 
aplicam aos bilhetes de ida e volta, em caso 
de recusa de embarque do passageiro na 
viagem de volta pelo facto de não ter 
realizado a viagem de ida ou não ter pago 
uma taxa adicional para o efeito.

No caso de existir uma cláusula 
contratual que proíba, clara e 
explicitamente, o passageiro de embarcar 
na viagem de volta, pelo facto de não ter 
realizado a viagem de ida, os passageiros 
devem ser informados, nas diferentes 
fases da sua reserva, das condições 
aplicáveis ao voo de regresso, caso não 
utilizem o voo de ida e, nomeadamente:
- de que lhes poderá ser negado o 
embarque no voo de regresso caso não 
tenham realizado o voo de ida sem um 
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motivo válido,
- do tipo de motivos considerados válidos 
para não terem realizado o voo de ida, 
bem como dos prazos e meios pelos quais 
podem informar a companhia de forma 
válida; 

Or. fr

Justificação

As empresas não devem poder recusar o embarque no regresso por não comparência na ida, 
especialmente aos passageiros de boa-fé, que não puderam realizar o voo de ida por um 
motivo válido. Mas uma proibição total poderia limitar os voos indiretos com preços mais 
baratos do que os voos diretos. É necessário, por isso, prever a possibilidade de haver 
cláusulas específicas sobre a não comparência, acompanhadas obrigatoriamente de 
informações completas ao consumidor e de uma isenção em casos de «motivo válido».

Alteração 132
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Os n.os 1, 2 e 3 também se aplicam aos 
bilhetes de ida e volta, em caso de recusa 
de embarque do passageiro na viagem de 
volta pelo facto de não ter realizado a 
viagem de ida ou não ter pago uma taxa 
adicional para o efeito.

Os n.os 1, 2 e 3 também se aplicam aos 
bilhetes de voo de ligação e bilhetes de ida 
e volta, em caso de recusa de embarque do 
passageiro na viagem de volta ou no voo 
de ligação pelo facto de não ter realizado a 
viagem de ida ou uma etapa de voo ou não 
ter pago uma taxa adicional para o efeito.

Or. de

Alteração 133
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
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Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Os n.os 1, 2 e 3 também se aplicam aos 
bilhetes de ida e volta, em caso de recusa 
de embarque do passageiro na viagem de 
volta pelo facto de não ter realizado a 
viagem de ida ou não ter pago uma taxa 
adicional para o efeito.

Os n.os 1, 2 e 3 também se aplicam aos 
bilhetes de ida e volta, em caso de recusa 
de embarque do passageiro na viagem de 
volta pelo facto de não ter realizado a 
viagem de ida ou não ter pago uma taxa 
adicional para o efeito. Não é considerada 
uma recusa de embarque nos termos do 
presente número quando um bilhete de 
voo abranger mais do que dois voos e 
quando é recusado embarque ao 
passageiro porque este não realizou todos 
os voos anteriores ou não realizou os voos 
pela ordem acordada. Se tal acontecer 
devido a circunstâncias extraordinárias e 
inevitáveis, o passageiro poderá realizar 
os restantes voos da viagem pela ordem 
acordada se provar à transportadora 
aérea a existência destas circunstâncias 
até ao início do voo seguinte.

Or. de

Alteração 134
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Os n.os 1, 2 e 3 também se aplicam aos 
bilhetes de ida e volta, em caso de recusa 
de embarque do passageiro na viagem de 
volta pelo facto de não ter realizado a 
viagem de ida ou não ter pago uma taxa 
adicional para o efeito.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Or. el

Alteração 135
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Os n.os 1, 2 e 3 também se aplicam aos 
bilhetes de ida e volta, em caso de recusa 
de embarque do passageiro na viagem de 
volta pelo facto de não ter realizado a 
viagem de ida ou não ter pago uma taxa 
adicional para o efeito.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. el

Alteração 136
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

Se o passageiro, ou um intermediário em 
seu nome, comunicar um erro ortográfico 
no nome de um ou vários passageiros 
incluídos no mesmo contrato de transporte 
que possa conduzir a uma recusa de 
embarque, a transportadora aérea deve 
corrigi-la pelo menos uma vez até 
48 horas antes da partida, sem custos 
adicionais para o passageiro ou para o seu 
intermediário, exceto se estiver impedida 
de o fazer pelo direito nacional ou 

Se o passageiro, ou um intermediário em 
seu nome, comunicar um erro ortográfico 
no nome ou no título de um ou vários 
passageiros incluídos no mesmo contrato 
de transporte que possa conduzir a uma 
recusa de embarque, a transportadora aérea 
deve corrigi-lo antes da partida, sem custos 
adicionais para o passageiro ou para o seu 
intermediário, exceto se estiver impedida 
de o fazer pelo direito nacional ou 
internacional.
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internacional.

Or. en

Alteração 137
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

A transportadora aérea operadora não é 
obrigada a pagar uma indemnização nos 
termos do artigo 7.º se puder provar que o 
cancelamento se ficou a dever a 
circunstâncias extraordinárias e que este 
não poderia ter sido evitado mesmo que 
tivessem sido tomadas todas as medidas 
razoáveis. Essas circunstâncias 
extraordinárias só podem ser invocadas na 
medida em que afetem o voo em causa ou 
o voo anterior realizado com a mesma 
aeronave.

A transportadora aérea operadora não é 
obrigada a pagar uma indemnização nos 
termos do artigo 7.º se puder provar que o 
cancelamento se ficou a dever a 
circunstâncias extraordinárias e que este 
não poderia ter sido evitado mesmo que 
tivessem sido tomadas todas as medidas 
razoáveis. Essas circunstâncias 
extraordinárias só podem ser invocadas na 
medida em que afetem o voo em causa ou 
o voo anterior realizado com a mesma 
aeronave. Caso a transportadora aérea 
não apresente essas provas por escrito, 
perante a reclamação de passageiros, a 
obrigação de indemnização mantém-se.

Or. en

Alteração 138
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

A transportadora aérea operadora não é A transportadora aérea operadora não é 



PE521.501v01-00 30/86 AM\1005678PT.doc

PT

obrigada a pagar uma indemnização nos 
termos do artigo 7.º se puder provar que o 
cancelamento se ficou a dever a 
circunstâncias extraordinárias e que este 
não poderia ter sido evitado mesmo que 
tivessem sido tomadas todas as medidas 
razoáveis. Essas circunstâncias 
extraordinárias só podem ser invocadas na 
medida em que afetem o voo em causa ou 
o voo anterior realizado com a mesma 
aeronave.

obrigada a pagar uma indemnização nos 
termos do artigo 7.º se puder provar que o 
cancelamento se ficou a dever a 
circunstâncias extraordinárias e que este 
não poderia ter sido evitado mesmo que 
tivessem sido tomadas todas as medidas 
razoáveis. Essas circunstâncias 
extraordinárias só podem ser invocadas na 
medida em que afetem o voo em causa ou 
o voo anterior realizado com a mesma 
aeronave. Se a transportadora aérea 
operadora não provar, num período de 
duas semanas, que circunstâncias 
extraordinárias concretas fora do seu 
âmbito de responsabilidade estavam em 
causa e que tomou todas as medidas 
necessárias para evitar o cancelamento ou 
o atraso do voo, o passageiro deve receber 
o mais rapidamente possível as 
indemnizações previstas pelo presente 
regulamento.

Or. de

Alteração 139
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea c-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 5 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) É aditado o n.º 5-A seguinte:
«5-A. Em caso de cancelamento de um 
voo devido à insolvência de uma 
transportadora aérea ou à suspensão das 
operações de uma transportadora aérea 
na sequência da revogação da sua licença 
de exploração, os passageiros têm direito 
a reembolso ou a um voo de regresso ao 
ponto de partida, em conformidade com o 
artigo 8.º, n.º 1, alínea a), e a assistência 
tal como especificada no artigo 9.º. As 
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transportadoras aéreas devem comprovar 
a existência de garantias suficientes para 
cobrir os custos do reembolso ou do 
repatriamento.»

Or. de

Justificação

Os passageiros têm de ser protegidos em caso de cancelamento de um voo devido à 
insolvência ou a qualquer outra razão, por exemplo, a revogação da licença de exploração.

Alteração 140
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

quando o atraso for de, pelo menos, duas 
horas, a assistência especificada na alínea 
a) do n.º 1 do artigo 9.º e no n.º 2 do artigo 
9.º; e

a assistência especificada na alínea a) do 
n.º 1 e no n.º 2 do artigo 9.º; e

Or. de

Alteração 141
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 1 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

quando o atraso for de, pelo menos, cinco
horas e incluir uma ou várias noites, a 
assistência especificada nas alíneas b) e c) 

quando o atraso for de, pelo menos, três
horas e incluir uma ou várias noites, a 
assistência especificada nas alíneas b) e c) 
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do n.º 1 do artigo 9.º. do n.º 1 do artigo 9.º.

Or. de

Alteração 142
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 1 – alínea iii)

Texto da Comissão Alteração

quando o atraso for de, pelo menos, cinco
horas, a assistência especificada na alínea 
a) do n.º 1 do artigo 8.º.

quando o atraso for de, pelo menos, três
horas, a assistência especificada no n.º 1 do 
artigo 8.º;

Or. de

Alteração 143
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

Cinco ou mais horas depois da hora 
programada de chegada no caso das 
viagens dentro do território da UE e das 
viagens de/para países terceiros de 3 500 
quilómetros ou menos;

Três ou mais horas depois da hora 
programada de chegada no caso das 
viagens dentro do território da UE e das 
viagens de/para países terceiros de 3 500 
quilómetros ou menos;

Or. de

Alteração 144
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

Cinco ou mais horas depois da hora 
programada de chegada no caso das 
viagens dentro do território da UE e das 
viagens de/para países terceiros de 3 500 
quilómetros ou menos;

Três ou mais horas depois da hora 
programada de chegada no caso das 
viagens dentro do território da UE e das 
viagens de/para países terceiros de 3 500 
quilómetros ou menos;

Or. de

Alteração 145
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

Cinco ou mais horas depois da hora 
programada de chegada no caso das 
viagens dentro do território da UE e das 
viagens de/para países terceiros de 3 500 
quilómetros ou menos;

Três ou mais horas depois da hora 
programada de chegada no caso das 
viagens dentro do território da UE e das 
viagens de/para países terceiros de 3 500 
quilómetros ou menos;

Or. en

Alteração 146
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

Nove ou mais horas depois da hora 
programada de chegada no caso das 
viagens de/para países terceiros entre 3 500 
e 6 000 quilómetros;

Cinco ou mais horas depois da hora 
programada de chegada no caso das 
viagens de/para países terceiros entre 3 500 
e 6 000 quilómetros;

Or. de

Alteração 147
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

Nove ou mais horas depois da hora 
programada de chegada no caso das 
viagens de/para países terceiros entre
3 500 e 6 000 quilómetros;

Cinco ou mais horas depois da hora 
programada de chegada no caso das 
viagens de/para países terceiros de mais de
3 500 quilómetros.

Or. de

Alteração 148
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

Nove ou mais horas depois da hora 
programada de chegada no caso das 
viagens de/para países terceiros entre 3 500 
e 6 000 quilómetros;

Cinco ou mais horas depois da hora 
programada de chegada no caso das 
viagens de/para países terceiros entre 3 500 
e 6 000 quilómetros;

Or. en
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Alteração 149
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

Doze ou mais horas depois da hora 
programada de chegada no caso das 
viagens de/para países terceiros de 6 000 
quilómetros ou mais.

Suprimido

Or. de

Alteração 150
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

Doze ou mais horas depois da hora 
programada de chegada no caso das 
viagens de/para países terceiros de 6 000 
quilómetros ou mais.

Suprimido

Or. en

Alteração 151
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

Doze ou mais horas depois da hora 
programada de chegada no caso das 
viagens de/para países terceiros de 6 000 
quilómetros ou mais.

Sete ou mais horas depois da hora 
programada de chegada no caso das 
viagens de/para países terceiros de 6 000 
quilómetros ou mais.

Or. de

Alteração 152
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

A transportadora aérea operadora não é 
obrigada a pagar uma indemnização nos 
termos do artigo 7.º se puder provar que o 
atraso ou a mudança de horário se ficou a 
dever a circunstâncias extraordinárias e que 
o atraso ou a mudança de horário não 
poderia ter sido evitado mesmo que 
tivessem sido tomadas todas as medidas 
razoáveis. Essas circunstâncias 
extraordinárias só podem ser invocadas na 
medida em que afetem o voo em causa ou 
o voo anterior realizado com a mesma 
aeronave.

A transportadora aérea operadora não é 
obrigada a pagar uma indemnização nos 
termos do artigo 7.º se puder provar que o 
atraso ou a mudança de horário se ficou a 
dever a circunstâncias extraordinárias e que 
o atraso ou a mudança de horário não 
poderia ter sido evitado mesmo que 
tivessem sido tomadas todas as medidas 
razoáveis. Essas circunstâncias 
extraordinárias só podem ser invocadas na 
medida em que afetem o voo em causa ou 
o voo anterior realizado com a mesma 
aeronave. O passageiro pode exigir 
receber da transportadora todas as 
informações sobre essas circunstâncias 
excecionais.

Or. fr

Alteração 153
Robert Rochefort
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 4 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Caso, na aterragem, o avião seja 
desviado para outro aeroporto diferente 
do inicialmente previsto, por razões para 
além do controlo da companhia aérea, 
esta deve prever o reencaminhamento dos 
seus passageiros no menor tempo possível 
para o ponto de chegada, e prestar-lhes 
assistência, nos termos do artigo 8 º, n.º 1, 
alínea a).

Or. fr

Justificação

Considerar que um desvio é sinónimo de um cancelamento, tal como proposto pela Comissão 
Europeia, parece injusto para as companhias aéreas. No entanto, estas devem assegurar o 
reencaminhamento dos seus passageiros até ao seu destino final, no menor tempo possível, e 
oferecer-lhes refeições e bebidas em proporção razoável ao tempo de espera.

Alteração 154
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

Dependendo de condicionalismos de 
segurança, quando o atraso na pista for 
superior a uma hora, a transportadora aérea 
operadora deve permitir o acesso, a título 
gratuito, a instalações sanitárias e a água 
potável, assegurar o funcionamento 
adequado dos sistemas de climatização da 
cabina de passageiros e, se necessário, 
garantir uma assistência médica adequada. 

Dependendo de condicionalismos de 
segurança, quando o atraso na pista for 
superior a uma hora, a transportadora aérea 
operadora deve permitir o acesso, a título 
gratuito, a instalações sanitárias e a água 
potável, assegurar o funcionamento 
adequado dos sistemas de climatização da 
cabina de passageiros e, se necessário, 
garantir uma assistência médica adequada. 
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Se o atraso na pista atingir um máximo de 
cinco horas, a aeronave deve regressar à 
porta de embarque ou a outro ponto de 
desembarque adequado onde os 
passageiros possam sair da aeronave e 
beneficiar de assistência idêntica à 
especificada no n.º 1, salvo se houver 
razões de segurança que impeçam a 
aeronave de sair da sua posição na pista.

Se o atraso na pista atingir um máximo de 
três horas, a aeronave deve regressar à 
porta de embarque ou a outro ponto de 
desembarque adequado onde os 
passageiros possam sair da aeronave e 
beneficiar de assistência idêntica à 
especificada no n.º 1, salvo se houver 
razões de segurança que impeçam a 
aeronave de sair da sua posição na pista.

Or. de

Alteração 155
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

Dependendo de condicionalismos de 
segurança, quando o atraso na pista for 
superior a uma hora, a transportadora 
aérea operadora deve permitir o acesso, a 
título gratuito, a instalações sanitárias e a 
água potável, assegurar o funcionamento 
adequado dos sistemas de climatização da 
cabina de passageiros e, se necessário, 
garantir uma assistência médica adequada. 
Se o atraso na pista atingir um máximo de 
cinco horas, a aeronave deve regressar à 
porta de embarque ou a outro ponto de 
desembarque adequado onde os 
passageiros possam sair da aeronave e 
beneficiar de assistência idêntica à 
especificada no n.º 1, salvo se houver 
razões de segurança que impeçam a 
aeronave de sair da sua posição na pista.

Dependendo de condicionalismos de 
segurança, quando ocorrer um atraso na 
pista, a transportadora aérea operadora 
deve permitir o acesso, a título gratuito, a 
instalações sanitárias e a água potável, 
assegurar o funcionamento adequado dos 
sistemas de climatização da cabina de 
passageiros e, se necessário, garantir uma 
assistência médica adequada. Se o atraso 
na pista atingir um máximo de duas horas, 
a aeronave deve regressar à porta de 
embarque ou a outro ponto de 
desembarque adequado onde os 
passageiros possam sair da aeronave e 
beneficiar de assistência idêntica à 
especificada no n.º 1, salvo se houver 
razões de segurança que impeçam a 
aeronave de sair da sua posição na pista.

Or. en
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Alteração 156
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

Dependendo de condicionalismos de 
segurança, quando o atraso na pista for 
superior a uma hora, a transportadora aérea 
operadora deve permitir o acesso, a título 
gratuito, a instalações sanitárias e a água 
potável, assegurar o funcionamento 
adequado dos sistemas de climatização da 
cabina de passageiros e, se necessário, 
garantir uma assistência médica adequada. 
Se o atraso na pista atingir um máximo de 
cinco horas, a aeronave deve regressar à 
porta de embarque ou a outro ponto de 
desembarque adequado onde os 
passageiros possam sair da aeronave e 
beneficiar de assistência idêntica à 
especificada no n.º 1, salvo se houver 
razões de segurança que impeçam a 
aeronave de sair da sua posição na pista.

Dependendo de condicionalismos de 
segurança, quando o atraso na pista for 
superior a uma hora, a transportadora aérea 
operadora deve permitir o acesso, a título 
gratuito, a instalações sanitárias e a água 
potável, assegurar o funcionamento 
adequado dos sistemas de climatização da 
cabina de passageiros e, se necessário, 
garantir uma assistência médica adequada. 
Se o atraso na pista atingir um máximo de 
duas horas, a aeronave deve regressar à 
porta de embarque ou a outro ponto de 
desembarque adequado onde os 
passageiros possam sair da aeronave e 
beneficiar de assistência idêntica à 
especificada no n.º 1, salvo se houver 
razões de segurança que impeçam a 
aeronave de sair da sua posição na pista.

Or. de

Alteração 157
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

Dependendo de condicionalismos de 
segurança, quando o atraso na pista for 
superior a uma hora, a transportadora 
aérea operadora deve permitir o acesso, a 

 Dependendo de condicionalismos de 
segurança, quando ocorrer um atraso na 
pista, a transportadora aérea operadora
deve permitir o acesso, a título gratuito, a 
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título gratuito, a instalações sanitárias e a 
água potável, assegurar o funcionamento 
adequado dos sistemas de climatização da 
cabina de passageiros e, se necessário, 
garantir uma assistência médica adequada. 
Se o atraso na pista atingir um máximo de 
cinco horas, a aeronave deve regressar à 
porta de embarque ou a outro ponto de 
desembarque adequado onde os 
passageiros possam sair da aeronave e 
beneficiar de assistência idêntica à 
especificada no n.º 1, salvo se houver 
razões de segurança que impeçam a 
aeronave de sair da sua posição na pista.»

instalações sanitárias e a água potável, 
assegurar o funcionamento adequado dos 
sistemas de climatização da cabina de 
passageiros e, se necessário, garantir uma 
assistência médica adequada. Se o atraso 
na pista atingir um máximo de duas horas, 
a aeronave deve regressar à porta de 
embarque ou a outro ponto de 
desembarque adequado onde os 
passageiros possam sair da aeronave e 
beneficiar de assistência idêntica à 
especificada no n.º 1, salvo se houver 
razões de segurança que impeçam a 
aeronave de sair da sua posição na pista.»

Or. el

Justificação

O limite de cinco horas de atraso na pista para a autorização do desembarque é demasiado 
extenso e deve ser substituído por um limite de duas horas. Além disso, na eventualidade de 
qualquer atraso na pista, a transportadora aérea deve prestar, a título gratuito, serviços 
básicos aos passageiros. 

Alteração 158
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

Dependendo de condicionalismos de 
segurança, quando o atraso na pista for 
superior a uma hora, a transportadora aérea 
operadora deve permitir o acesso, a título 
gratuito, a instalações sanitárias e a água 
potável, assegurar o funcionamento 
adequado dos sistemas de climatização da 
cabina de passageiros e, se necessário, 
garantir uma assistência médica adequada. 
Se o atraso na pista atingir um máximo de 
cinco horas, a aeronave deve regressar à 
porta de embarque ou a outro ponto de 
desembarque adequado onde os 
passageiros possam sair da aeronave e 

Dependendo de condicionalismos de 
segurança, quando o atraso na pista for 
superior a uma hora, a transportadora aérea 
operadora deve permitir o acesso, a título 
gratuito, a instalações sanitárias e a água 
potável, assegurar o funcionamento 
adequado dos sistemas de climatização da 
cabina de passageiros e, se necessário, 
garantir uma assistência médica adequada. 
Se o atraso na pista atingir um máximo de 
quatro horas, a aeronave deve regressar à 
porta de embarque ou a outro ponto de 
desembarque adequado onde os 
passageiros possam sair da aeronave e 
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beneficiar de assistência idêntica à 
especificada no n.º 1, salvo se houver 
razões de segurança que impeçam a 
aeronave de sair da sua posição na pista.»

beneficiar de assistência idêntica à 
especificada no n.º 1, salvo se houver 
razões de segurança ou legislativas que 
impeçam a aeronave de sair da sua posição 
na pista.

Or. fr

Justificação

Esperar cinco horas num avião imobilizado na pista parece extremamente longo para os 
passageiros, devendo este tempo ser reduzido. No entanto, relativamente aos motivos que 
podem impedir que uma aeronave saia da sua posição na pista, motivos legais, relacionados 
nomeadamente com as políticas de imigração, podem impedir que os passageiros desçam do 
avião, devendo ser tidos em conta.

Alteração 159
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando ocorrer um atraso na pista 
superior a uma hora, devem ser servidas 
refeições e bebidas, em conformidade com 
o artigo 9.º, n.º 1, alínea a).

Or. el

Alteração 160
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea c-A)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. É aditado o n.º 5-A novo:
«5-A. Em caso de cancelamento de um 
voo devido à insolvência de uma 
transportadora aérea ou à suspensão das 
operações de uma transportadora aérea 
na sequência da revogação da sua licença 
de exploração, os passageiros têm direito 
ao reembolso de um voo de regresso ao 
ponto de partida, em conformidade com o 
artigo 8.º, n.º 1, alínea a), bem como a 
assistência, tal como especificada no 
artigo 9.º. As transportadoras aéreas 
devem comprovar a existência de 
garantias suficientes para cobrir os custos 
de reembolso e de repatriamento.».

Or. fr

Justificação

É necessário prever um recurso para os passageiros de uma transportadora que cessa a sua 
atividade, seja para recuperar o custo dos bilhetes não utilizados, seja para obter um 
repatriamento, caso estejam retidos no estrangeiro. O tipo de proteção a prever nesta 
situação deve ser semelhante à prevista para os clientes que reservaram viagens organizadas 
(Diretiva 90/314/CEE). As transportadoras têm, contudo, flexibilidade relativamente aos 
meios (fundos, seguro, ...).

Alteração 161
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Se um passageiro perder um voo de ligação 
devido a atraso ou a mudança de horário de 
um voo anterior, a transportadora aérea da 
UE que opera o voo de ligação seguinte
deve oferecer aos passageiros:

Se um passageiro perder um voo de ligação 
devido a atraso ou a mudança de horário de 
um voo anterior, a transportadora aérea da 
UE responsável pelo atraso deve oferecer 
aos passageiros:
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Or. en

Alteração 162
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6-A – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Se um passageiro perder um voo de ligação 
devido a atraso ou a mudança de horário de 
um voo anterior, a transportadora aérea da 
UE que opera o voo de ligação seguinte
deve oferecer aos passageiros:

Se um passageiro perder um voo de ligação 
devido a atraso ou a mudança de horário de 
um voo anterior, a transportadora aérea da 
UE responsável pelo atraso deve oferecer 
aos passageiros:

Or. en

Alteração 163
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6-A – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Se um passageiro perder um voo de ligação 
devido a atraso ou a mudança de horário de 
um voo anterior, a transportadora aérea da 
UE que opera o voo de ligação seguinte
deve oferecer aos passageiros:

Se um passageiro perder um voo de ligação 
devido a atraso ou a mudança de horário de 
um voo anterior, a transportadora aérea da 
UE responsável pelo atraso deve oferecer 
aos passageiros:

Or. pl

Alteração 164
Robert Rochefort
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6-A – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Se um passageiro perder um voo de ligação 
devido a atraso ou a mudança de horário de 
um voo anterior, a transportadora aérea da 
UE que opera o voo de ligação seguinte
deve oferecer aos passageiros:

Se um passageiro perder um voo de ligação 
devido a atraso ou a mudança de horário de 
um voo anterior, a transportadora aérea da 
UE responsável pelo atraso deve oferecer 
aos passageiros:

Or. fr

Justificação

Parece justo que seja a companhia responsável a assumir as consequências do atraso, e não 
a que opera o voo seguinte.

Alteração 165
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6-A – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Se um passageiro perder um voo de ligação 
devido a atraso ou a mudança de horário de 
um voo anterior, a transportadora aérea da 
UE que opera o voo de ligação seguinte
deve oferecer aos passageiros:

Se um passageiro perder um voo de ligação 
devido a atraso ou a mudança de horário de 
um voo anterior, a transportadora aérea da 
UE responsável pelo atraso deve oferecer 
aos passageiros:

Or. de

Justificação

Alteração na sequência da alteração relativa ao artigo 6.º-A, n.º 2. O cálculo da 
compensação deve basear-se no atraso do voo em causa e não no atraso total no local de 
destino. Além disso, em caso de voos de ligação, os passageiros estão protegidos pelo 
contrato no âmbito de uma reserva contínua, assim como pela Convenção de Montreal.
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Alteração 166
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6-A – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

a assistência especificada na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 9.º e no n.º 2 do artigo 9.º, 
caso o tempo de espera dos passageiros 
para o voo de ligação seja de, pelo menos, 
duas horas; e

a assistência especificada na alínea a) do 
n.º 1 e no n.º 2 do artigo 9.º; e

Or. de

Alteração 167
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6-A – n.º 1 – alínea iii)

Texto da Comissão Alteração

se a hora de partida programada do voo 
alternativo ou outro transporte oferecido 
nos termos do artigo 8.º for, pelo menos, 5
horas mais tarde do que a hora programada 
de partida do voo perdido e o atraso incluir 
uma ou mais noites, a assistência 
especificada nas alíneas b) e c) do n.º 1 do 
artigo 9.º.

se a hora de partida programada do voo 
alternativo ou outro transporte oferecido 
nos termos do artigo 8.º for, pelo menos, 
três horas mais tarde do que a hora 
programada de partida do voo perdido e o 
atraso incluir uma ou mais noites, a 
assistência especificada nas alíneas b) e c) 
do n.º 1 do artigo 9.º.

Or. de

Alteração 168
Toine Manders
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Se perder um voo de ligação devido a 
atraso de um voo de ligação anterior, o 
passageiro tem direito a ser indemnizado 
pela transportadora aérea da UE que 
operou esse voo anterior, nos termos do 
n.º 2 do artigo 6.º. Para o efeito, o atraso é 
calculado por referência à hora 
programada de chegada ao destino final.

Suprimido

Or. en

Alteração 169
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Se perder um voo de ligação devido a 
atraso de um voo de ligação anterior, o 
passageiro tem direito a ser indemnizado 
pela transportadora aérea da UE que 
operou esse voo anterior, nos termos do 
n.º 2 do artigo 6.º. Para o efeito, o atraso é 
calculado por referência à hora 
programada de chegada ao destino final.

Suprimido

Or. de

Justificação

O cálculo da compensação deve basear-se no atraso do voo em causa e não no atraso total 
no local de destino. Além disso, em caso de voos de ligação, os passageiros estão protegidos 
pelo contrato no âmbito de uma reserva contínua, assim como pela Convenção de Montreal.
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Alteração 170
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Se perder um voo de ligação devido a 
atraso de um voo de ligação anterior, o 
passageiro tem direito a ser indemnizado 
pela transportadora aérea da UE que 
operou esse voo anterior, nos termos do n.º 
2 do artigo 6.º. Para o efeito, o atraso é 
calculado por referência à hora 
programada de chegada ao destino final.

Se perder um voo de ligação devido a 
atraso de um voo de ligação anterior, o 
passageiro tem direito a ser indemnizado 
pela transportadora aérea da UE que 
operou esse voo anterior, nos termos do 
n.º 2 do artigo 6.º. Para o efeito, a 
compensação é calculada com base no 
atraso do voo de ligação anterior por 
referência à sua hora programada de 
chegada.

Or. pl

Alteração 171
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Se perder um voo de ligação devido a 
atraso de um voo de ligação anterior, o 
passageiro tem direito a ser indemnizado 
pela transportadora aérea da UE que 
operou esse voo anterior, nos termos do n.º 
2 do artigo 6.º. Para o efeito, o atraso é 
calculado por referência à hora programada 
de chegada ao destino final.

Se perder um voo de ligação devido a 
atraso de um voo de ligação anterior, 
mesmo que devido a circunstâncias 
excecionais, o passageiro tem direito a ser 
indemnizado pela transportadora aérea da 
UE que operou esse voo anterior, nos 
termos do n.º 2 do artigo 6.º. Para o efeito, 
o atraso é calculado por referência à hora 
programada de chegada ao destino final.
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Or. fr

Alteração 172
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6-A – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as partes que, na tentativa 
de solucionar um litígio, recorram a um 
procedimento junto dos organismos 
nacionais de execução ou dos organismos 
alternativos de resolução de litígios na 
aceção da Diretiva 2013/11/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
21 de maio de 2013, sobre a resolução 
alternativa de litígios de consumo, que 
altera o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 
e a Diretiva 2009/22/CE1, cujo resultado 
não é vinculativo, não são ulteriormente 
impedidas de intentar uma ação em 
tribunal relativamente a esse litígio devido 
à expiração dos prazos de prescrição e 
caducidade durante esse procedimento. 
Esta situação não prejudica as disposições 
relativas aos prazos de prescrição e 
caducidade previstos em acordos 
internacionais em que os 
Estados-Membros sejam partes.
__________________
1 JO L 165 de 18.6.13, p. 63.

Or. en

Alteração 173
Toine Manders
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

O disposto no n.º 2 não prejudica o 
estabelecimento de acordos de 
indemnização entre as transportadoras 
aéreas afetadas.

Suprimido

Or. en

Alteração 174
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

O disposto no n.º 2 não prejudica o 
estabelecimento de acordos de 
indemnização entre as transportadoras 
aéreas afetadas.

Suprimido

Or. de

Justificação

Alteração na sequência da alteração relativa ao artigo 6.º-A, n.º 2. O cálculo da 
compensação deve basear-se no atraso do voo em causa e não no atraso total no local de 
destino. Além disso, em caso de voos de ligação, os passageiros estão protegidos pelo 
contrato no âmbito de uma reserva contínua, assim como pela Convenção de Montreal.

Alteração 175
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
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Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Os n.os 1 e 2 também se aplicam às 
transportadoras aéreas de países terceiros 
que operam voos de ligação com destino 
ou partida de um aeroporto da UE.

O n.º 1 também se aplica às 
transportadoras aéreas de países terceiros 
que operam voos de ligação com destino 
ou partida de um aeroporto da UE.

Or. en

Alteração 176
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6-A – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Os n.os 1 e 2 também se aplicam às 
transportadoras aéreas de países terceiros 
que operam voos de ligação com destino 
ou partida de um aeroporto da UE.

O n.º 1 também se aplica às 
transportadoras aéreas de países terceiros 
que operam voos de ligação com destino 
ou partida de um aeroporto da UE.

Or. de

Justificação

Alteração na sequência da alteração relativa ao artigo 6.º-A, n.º 2. O cálculo da 
compensação deve basear-se no atraso do voo em causa e não no atraso total no local de 
destino. Além disso, em caso de voos de ligação, os passageiros estão protegidos pelo 
contrato no âmbito de uma reserva contínua, assim como pela Convenção de Montreal.

Alteração 177
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

(-a) No n.º 1, a frase introdutória passa a 
ter a seguinte redação:
«Sempre que se faça referência ao 
presente artigo, os passageiros recebem 
indemnizações por cada voo atrasado 
equivalentes ao preço total do bilhete que 
tinham pago, cujo montante, no entanto, 
não deverá exceder os seguintes valores:»

Or. de

Justificação

Os montantes são desproporcionados para as companhias aéreas de baixo custo. Seria 
economicamente inviável reembolsar 250 euros por um bilhete que custou 49 euros. Por 
conseguinte, deverá ser possível limitar o direito ao preço do bilhete, sendo que deverão 
aplicar-se os montantes máximos referidos. No entanto é expressamente possível receber 
duas vezes este montante em caso tanto do voo de ida como do voo de volta.

Alteração 178
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

No n.º 1, o termo «voos» é substituído por 
«viagens».

Suprimido

Or. de

Justificação

Alteração na sequência da alteração relativa ao artigo 6.º-A, n.º 2. O cálculo da 
compensação deve basear-se no atraso do voo em causa e não no atraso total no local de 
destino. Além disso, em caso de voos de ligação, os passageiros estão protegidos pelo 
contrato no âmbito de uma reserva contínua, assim como pela Convenção de Montreal. Por 
isso, o termo «voos», atualmente em vigor, deve manter-se, não devendo ser substituído pelo 
termo «viagens».



PE521.501v01-00 52/86 AM\1005678PT.doc

PT

Alteração 179
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

A indemnização referida no n.º 1 deve ser 
paga em numerário, por transferência 
bancária eletrónica, ordem de pagamento 
bancário ou cheque bancário.

A indemnização referida no n.º 1 deve ser 
paga, no prazo máximo de sete dias, em 
numerário, por transferência bancária 
eletrónica, ordem de pagamento bancário 
ou cheque bancário, ou, mediante um 
acordo assinado pelo passageiro, sob a 
forma de vales de viagem e/ou outros 
serviços.

Or. el

Alteração 180
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

A transportadora aérea pode estabelecer 
um acordo voluntário com o passageiro 
para substituir as disposições em matéria 
de indemnização previstas no n.º 1, desde 
que esse acordo seja confirmado por um 
documento assinado pelo passageiro em 
que se recorda a este o seu direito a uma 
indemnização ao abrigo do presente 
regulamento.

Suprimido
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Or. de

Alteração 181
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

A transportadora aérea pode estabelecer 
um acordo voluntário com o passageiro 
para substituir as disposições em matéria 
de indemnização previstas no n.º 1, desde 
que esse acordo seja confirmado por um 
documento assinado pelo passageiro em 
que se recorda a este o seu direito a uma 
indemnização ao abrigo do presente 
regulamento.»

A transportadora aérea pode estabelecer 
um acordo voluntário com o passageiro 
para substituir as disposições em matéria 
de indemnização previstas no n.º 1 por 
vales de viagens e/ou outros serviços, 
desde que esse acordo seja confirmado por 
um documento assinado pelo passageiro 
em que se recorda a este o seu direito a 
uma indemnização ao abrigo do presente 
regulamento. O ónus da prova 
relativamente ao acordo 
supramencionado recai sobre a 
transportadora aérea operadora.»

Or. en

Alteração 182
Emma McClarkin, Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

O reembolso do preço do bilhete, no prazo 
de sete dias a contar do pedido do 
passageiro, de acordo com as modalidades 
previstas no n.º 3 do artigo 7.º, para a parte 
ou partes da viagem não efetuadas, e para a 

O reembolso do preço do bilhete, no prazo 
de sete dias úteis a contar do pedido do 
passageiro, de acordo com as modalidades 
previstas no n.º 3 do artigo 7.º, para a parte 
ou partes da viagem não efetuadas, e para a 
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parte ou partes da viagem já efetuadas, se o 
voo já não se justificar em relação ao plano 
de viagem inicial do passageiro, bem 
como, se for caso disso,

parte ou partes da viagem já efetuadas, se o 
voo já não se justificar em relação ao plano 
de viagem inicial do passageiro, bem 
como, se for caso disso,

Or. en

Justificação

Oferece uma clarificação de que se trata de dias úteis e não de dias de calendário. (A outra 
alteração e esta última parte da justificação não se aplicam à versão portuguesa.)

Alteração 183
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Se puder provar que o cancelamento, o 
atraso ou a mudança de horário se devem a 
circunstâncias extraordinárias e que o 
cancelamento, o atraso ou a mudança de 
horário não podiam ter sido evitados 
mesmo que tivessem sido tomadas todas as 
medidas razoáveis, a transportadora aérea 
operadora pode limitar o custo total do 
alojamento oferecido nos termos da 
alínea b) do n.º 1 a 100 EUR por noite e 
por passageiro e a um máximo de três
noites. Se decidir aplicar essa limitação, a 
transportadora aérea operadora deve, 
contudo, para além da obrigação 
permanente de prestar as informações 
previstas no artigo 14.º, informar os 
passageiros sobre o alojamento disponível 
decorridas as três noites.

Se puder provar que o cancelamento, o 
atraso ou a mudança de horário se devem a 
circunstâncias extraordinárias e que o 
cancelamento, o atraso ou a mudança de 
horário não podiam ter sido evitados 
mesmo que tivessem sido tomadas todas as 
medidas razoáveis, a transportadora aérea 
operadora pode limitar o custo total do 
alojamento oferecido nos termos da 
alínea b) do n.º 1 a 150 EUR por noite e 
por passageiro e a um máximo de sete
noites. Se decidir aplicar essa limitação, a 
transportadora aérea operadora deve, 
contudo, para além da obrigação 
permanente de prestar as informações 
previstas no artigo 14.º, informar os 
passageiros sobre o alojamento disponível 
decorridas seis noites.

Or. en
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Alteração 184
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Se puder provar que o cancelamento, o 
atraso ou a mudança de horário se devem a 
circunstâncias extraordinárias e que o 
cancelamento, o atraso ou a mudança de 
horário não podiam ter sido evitados 
mesmo que tivessem sido tomadas todas as 
medidas razoáveis, a transportadora aérea 
operadora pode limitar o custo total do
alojamento oferecido nos termos da 
alínea b) do n.º 1 a 100 EUR por noite e 
por passageiro e a um máximo de três 
noites. Se decidir aplicar essa limitação, a 
transportadora aérea operadora deve, 
contudo, para além da obrigação 
permanente de prestar as informações 
previstas no artigo 14.º, informar os 
passageiros sobre o alojamento disponível 
decorridas as três noites.

Se puder provar que o cancelamento, o 
atraso ou a mudança de horário se devem a 
circunstâncias extraordinárias e que o 
cancelamento, o atraso ou a mudança de 
horário não podiam ter sido evitados 
mesmo que tivessem sido tomadas todas as 
medidas razoáveis, a transportadora aérea 
operadora pode limitar o alojamento 
oferecido nos termos da alínea b) do n.º 1 a 
um máximo de três noites. A 
transportadora aérea operadora deve, para 
além da obrigação permanente de prestar 
as informações previstas no artigo 14.º, 
informar os passageiros sobre o alojamento 
disponível decorridas as três noites.

Or. en

Justificação

Na oferta de alojamento, devem ser tidos em conta fatores como a diferença de preços entre 
Estados-Membros e a disponibilidade de quartos junto ao aeroporto, em vez de se estabelecer 
um limite para o custo do alojamento.

Alteração 185
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 9 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

Se puder provar que o cancelamento, o 
atraso ou a mudança de horário se devem a 
circunstâncias extraordinárias e que o 
cancelamento, o atraso ou a mudança de 
horário não podiam ter sido evitados 
mesmo que tivessem sido tomadas todas as 
medidas razoáveis, a transportadora aérea 
operadora pode limitar o custo total do 
alojamento oferecido nos termos da alínea 
b) do n.º 1 a 100 EUR por noite e por 
passageiro e a um máximo de três noites. 
Se decidir aplicar essa limitação, a 
transportadora aérea operadora deve, 
contudo, para além da obrigação 
permanente de prestar as informações 
previstas no artigo 14.º, informar os 
passageiros sobre o alojamento disponível 
decorridas as três noites.

Se puder provar que o cancelamento, o 
atraso ou a mudança de horário se devem a 
circunstâncias extraordinárias e que o 
cancelamento, o atraso ou a mudança de 
horário não podiam ter sido evitados 
mesmo que tivessem sido tomadas todas as 
medidas razoáveis, a transportadora aérea 
operadora pode limitar o custo total do 
alojamento oferecido nos termos da alínea 
b) do n.º 1 a 100 EUR por noite e por 
passageiro e a um máximo de oito noites. 
Se decidir aplicar essa limitação, a 
transportadora aérea operadora deve, 
contudo, para além da obrigação 
permanente de prestar as informações 
previstas no artigo 14.º, informar os 
passageiros sobre o alojamento disponível 
decorridas as oito noites.

Or. de

Alteração 186
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Se puder provar que o cancelamento, o 
atraso ou a mudança de horário se devem a 
circunstâncias extraordinárias e que o 
cancelamento, o atraso ou a mudança de 
horário não podiam ter sido evitados 
mesmo que tivessem sido tomadas todas as 
medidas razoáveis, a transportadora aérea 
operadora pode limitar o custo total do 
alojamento oferecido nos termos da alínea 
b) do n.º 1 a 100 EUR por noite e por 
passageiro e a um máximo de três noites. 

Se puder provar que o cancelamento, o 
atraso ou a mudança de horário se devem a 
circunstâncias extraordinárias e que o 
cancelamento, o atraso ou a mudança de 
horário não podiam ter sido evitados 
mesmo que tivessem sido tomadas todas as 
medidas razoáveis, a transportadora aérea 
operadora pode limitar o custo total do 
alojamento oferecido nos termos da alínea 
b) do n.º 1 a 250 EUR por noite e por 
passageiro e a um máximo de três noites. 
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Se decidir aplicar essa limitação, a 
transportadora aérea operadora deve, 
contudo, para além da obrigação 
permanente de prestar as informações 
previstas no artigo 14.º, informar os 
passageiros sobre o alojamento disponível 
decorridas as três noites.

Se decidir aplicar essa limitação, a 
transportadora aérea operadora deve, 
contudo, para além da obrigação 
permanente de prestar as informações 
previstas no artigo 14.º, informar os 
passageiros sobre o alojamento disponível 
decorridas as três noites.

Or. de

Alteração 187
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

Se puder provar que o cancelamento, o 
atraso ou a mudança de horário se devem a 
circunstâncias extraordinárias e que o 
cancelamento, o atraso ou a mudança de 
horário não podiam ter sido evitados 
mesmo que tivessem sido tomadas todas as 
medidas razoáveis, a transportadora aérea 
operadora pode limitar o custo total do 
alojamento oferecido nos termos da alínea 
b) do n.º 1 a 100 EUR por noite e por 
passageiro e a um máximo de três noites. 
Se decidir aplicar essa limitação, a 
transportadora aérea operadora deve, 
contudo, para além da obrigação 
permanente de prestar as informações 
previstas no artigo 14.º, informar os 
passageiros sobre o alojamento disponível 
decorridas as três noites.

Se puder provar que o cancelamento, o 
atraso ou a mudança de horário se devem a 
circunstâncias extraordinárias e que o 
cancelamento, o atraso ou a mudança de 
horário não podiam ter sido evitados 
mesmo que tivessem sido tomadas todas as 
medidas razoáveis, a transportadora aérea 
operadora pode limitar o custo total do 
alojamento oferecido nos termos da alínea 
b) do n.º 1 a 200 EUR por noite e por 
passageiro.

Or. de

Alteração 188
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

A obrigação de oferecer alojamento nos 
termos da alínea b) do n.º 1 não se aplica 
aos voos de 250 quilómetros ou menos 
que esteja previsto realizar com uma 
aeronave de capacidade igual ou inferior 
a 80 lugares, salvo no caso de voos de 
ligação. Se a transportadora aérea 
operadora optar pela aplicação desta 
derrogação, deve ainda assim informar os 
passageiros sobre os locais de alojamento 
disponíveis.

Suprimido

Or. de

Alteração 189
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

A obrigação de oferecer alojamento nos 
termos da alínea b) do n.º 1 não se aplica 
aos voos de 250 quilómetros ou menos 
que esteja previsto realizar com uma 
aeronave de capacidade igual ou inferior 
a 80 lugares, salvo no caso de voos de 
ligação. Se a transportadora aérea 
operadora optar pela aplicação desta 
derrogação, deve ainda assim informar os 
passageiros sobre os locais de alojamento 
disponíveis.

Suprimido

Or. el
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Justificação

Nada justifica que a distância seja um fator decisivo para a disponibilização de alojamento 
para os passageiros. De igual modo, não devem ser impostos limites com base na capacidade 
de transporte da aeronave, dado que muitos aeroportos insulares e periféricos são servidos 
por aeronaves de pequeno porte.

Alteração 190
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 9 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

Se optar pelo reembolso, nos termos da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º, quando se 
encontrar no aeroporto de partida da sua 
viagem, ou pelo reencaminhamento numa 
data posterior, nos termos da alínea c) do 
n.º 1 do artigo 8.º, o passageiro perde o 
direito à assistência prevista no n.º 1 do 
artigo 9.º em relação ao voo em causa.

Se optar pelo reembolso, nos termos da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º, quando se 
encontrar no aeroporto de partida da sua 
viagem, ou pelo reencaminhamento numa 
data posterior, nos termos da alínea c) do 
n.º 1 do artigo 8.º, o passageiro perde o 
direito à assistência prevista nas alíneas a) 
e b) do n.º 1 do artigo 9.º em relação ao 
voo em causa.

Or. en

Alteração 191
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 14 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Antes do n.º 1, é aditado o seguinte:
«-1. As transportadoras aéreas devem 
assegurar, em cada aeroporto em que 
operam, a presença de pessoal de 
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contacto, ou de uma terceira entidade 
contratada pela transportadora aérea em 
causa, responsável por facultar aos 
passageiros as informações necessárias 
relativas aos direitos que lhes assistem, 
incluindo os processos de apresentação de 
reclamações, e por prestar assistência e 
tomar medidas imediatas em caso de 
perturbações nos voos e de extravio ou 
atraso na entrega de bagagem.»

Or. de

Alteração 192
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

Em caso de cancelamento ou atraso na 
partida, os passageiros devem, logo que 
possível, ser informados da situação pela 
transportadora aérea operadora e, em 
qualquer caso, o mais tardar 30 minutos 
após a hora programada de partida, bem 
como da hora de partida estimada logo que 
essa informação esteja disponível, desde 
que a transportadora aérea tenha recebido 
os dados de contacto do passageiro nos 
termos dos n.os 6 e 7, caso o bilhete tenha 
sido adquirido através de um intermediário.

Em caso de cancelamento ou atraso na 
partida, os passageiros devem, logo que
possível, ser informados da situação pela 
transportadora aérea operadora e, em 
qualquer caso, o mais tardar à hora 
programada de partida, bem como da hora 
de partida estimada logo que essa 
informação esteja disponível, desde que a 
transportadora aérea tenha recebido os 
dados de contacto do passageiro nos 
termos dos n.os 6 e 7, caso o bilhete tenha 
sido adquirido através de um intermediário.

Or. fr

Justificação

O ideal em matéria de informação dos passageiros é que esta seja fornecida assim que 
estiver disponível, se possível antes da hora de partida prevista. Dado que se trata aqui do 
prazo máximo em que as informações devem ser fornecidas, parece razoável esperar que a 
companhia informe os passageiros sobre a situação o mais tardar à hora em que o avião 
deveria descolar.
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Alteração 193
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 14 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

Caso o passageiro não tenha adquirido o 
bilhete diretamente à transportadora aérea 
operadora e o tenha feito através de um 
intermediário estabelecido na União, esse 
intermediário deve fornecer os dados de 
contacto do passageiro à transportadora 
aérea, desde que o passageiro tenha dado a 
sua autorização explícita e por escrito. Essa 
autorização só poderá ser dada com base 
no consentimento explícito. A 
transportadora aérea só pode utilizar esses 
dados de contacto para cumprir a obrigação 
de informação decorrente do presente 
artigo e não para fins comerciais, devendo 
apagá-los no prazo de 72 horas após a 
conclusão do contrato de transporte. O 
tratamento, armazenamento e acesso a 
esses dados deve cumprir o disposto na 
Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho relativa à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados24.

Caso o passageiro não tenha adquirido o 
bilhete diretamente à transportadora aérea 
operadora e o tenha feito através de um 
intermediário estabelecido na União, esse 
intermediário deve fornecer os dados de 
contacto do passageiro à transportadora 
aérea, desde que o passageiro tenha dado a 
sua autorização explícita e por escrito. Essa 
autorização só poderá ser dada com base 
no consentimento explícito. A 
transportadora aérea só pode utilizar esses 
dados de contacto para cumprir a obrigação 
de informação decorrente do presente 
regulamento e não para fins comerciais, 
devendo apagá-los no prazo de 72 horas 
após a conclusão do contrato de transporte. 
O tratamento, armazenamento e acesso a 
esses dados deve cumprir o disposto na 
Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho relativa à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados24.

__________________ __________________
24 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31. 24 JO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

Or. en

Alteração 194
Emma McClarkin, Adam Bielan

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15
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Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 16-A – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

Um passageiro que pretenda apresentar 
uma reclamação à transportadora aérea 
relativamente aos direitos que lhe assistem 
ao abrigo do presente regulamento, deve 
fazê-lo no prazo de três meses a contar da 
data de realização do voo ou em que o voo 
estava previsto. A transportadora deve 
acusar a receção da reclamação do 
passageiro no prazo de 7 dias. A 
transportadora deve apresentar uma 
resposta completa ao passageiro no prazo 
de dois meses a contar da receção da 
reclamação.

Um passageiro que pretenda apresentar 
uma reclamação à transportadora aérea 
relativamente aos direitos que lhe assistem 
ao abrigo do presente regulamento, deve 
fazê-lo no prazo de três meses a contar da 
data de realização do voo ou em que o voo 
estava previsto. A transportadora deve 
acusar a receção da reclamação do 
passageiro no prazo de 7 dias úteis. A 
transportadora deve apresentar uma 
resposta completa ao passageiro no prazo 
de dois meses a contar da receção da 
reclamação.

Or. en

Justificação

Oferece uma clarificação de que se trata de dias úteis e não de dias de calendário.

Alteração 195
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 16-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Um passageiro que pretenda apresentar 
uma reclamação à transportadora aérea 
relativamente aos direitos que lhe assistem 
ao abrigo do presente regulamento, deve 
fazê-lo no prazo de três meses a contar da 
data de realização do voo ou em que o voo 
estava previsto. A transportadora deve
acusar a receção da reclamação do 
passageiro no prazo de 7 dias. A 
transportadora deve apresentar uma 

Um passageiro que pretenda apresentar 
uma reclamação ou uma queixa à 
transportadora aérea relativamente aos 
direitos consagrados no presente 
regulamento, deve fazê-lo por escrito ou 
por via eletrónica no prazo de três meses a 
contar do dia da partida previsto na 
reserva. A transportadora tem de acusar a 
receção da reclamação ou da queixa do 
passageiro no prazo de 7 dias. A 
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resposta completa ao passageiro no prazo 
de dois meses a contar da receção da 
reclamação.

transportadora é obrigada a transmitir uma 
resposta completa ao passageiro no prazo 
de dois meses a contar da receção da 
reclamação.

Or. de

Alteração 196
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 16-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Um passageiro que pretenda apresentar 
uma reclamação à transportadora aérea 
relativamente aos direitos que lhe assistem 
ao abrigo do presente regulamento, deve 
fazê-lo no prazo de três meses a contar da 
data de realização do voo ou em que o voo 
estava previsto. A transportadora deve 
acusar a receção da reclamação do 
passageiro no prazo de 7 dias. A 
transportadora aérea deve apresentar uma 
resposta completa ao passageiro no prazo 
de dois meses a contar da receção da 
reclamação.

Um passageiro que pretenda apresentar 
uma reclamação à transportadora aérea 
relativamente aos direitos que lhe assistem 
ao abrigo do presente regulamento, deve 
fazê-lo no prazo de seis meses a contar da 
data de realização do voo ou em que o voo 
estava previsto. Se ocorrer um dos casos 
referidos no n.º 1 do artigo 1.º, as 
transportadoras aéreas devem informar 
imediatamente, por escrito, os passageiros 
sobre o endereço para o qual devem ser 
dirigidas as reclamações, assim como 
sobre o prazo de seis meses para 
apresentar por escrito a reclamação. A 
transportadora deve acusar a receção da 
reclamação do passageiro no prazo de 7
dias. A transportadora aérea deve 
apresentar uma resposta completa ao 
passageiro no prazo de dois meses a contar 
da receção da reclamação.

Or. de

Alteração 197
Catherine Stihler
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 16-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Um passageiro que pretenda apresentar 
uma reclamação à transportadora aérea 
relativamente aos direitos que lhe assistem 
ao abrigo do presente regulamento, deve 
fazê-lo no prazo de três meses a contar da 
data de realização do voo ou em que o voo 
estava previsto. A transportadora deve 
acusar a receção da reclamação do 
passageiro no prazo de 7 dias. A 
transportadora deve apresentar uma 
resposta completa ao passageiro no prazo 
de dois meses a contar da receção da 
reclamação.

Um passageiro que pretenda apresentar 
uma reclamação à transportadora aérea 
relativamente aos direitos que lhe assistem 
ao abrigo do presente regulamento, deve 
fazê-lo no prazo de seis meses a contar da 
data de realização do voo ou em que o voo 
estava previsto. A transportadora deve 
acusar a receção da reclamação do 
passageiro no prazo de 7 dias. A 
transportadora deve apresentar uma 
resposta completa ao passageiro no prazo 
de dois meses a contar da receção da 
reclamação.

Or. en

Alteração 198
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 16-A – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

O organismo designado deve acusar 
receção da queixa e enviar cópia ao 
organismo nacional de execução 
competente no prazo de 7 dias. O prazo 
para resposta definitiva ao queixoso não 
deve ser superior a três meses a contar da 
receção da queixa. O organismo nacional 
de execução deve receber uma cópia da 
resposta definitiva.

O organismo designado é obrigado a
acusar receção da queixa e a enviar cópia 
ao organismo nacional de execução 
competente no prazo de 7 dias. O prazo 
para resposta definitiva ao queixoso não 
deve ser superior a 90 dias a contar da 
receção da queixa. O organismo nacional 
de execução deve receber uma cópia da 
resposta definitiva.

Or. de
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Justificação

Esta formulação basear-se-ia na Diretiva 2013/11/UE sobre a resolução alternativa de 
litígios. Esta prevê um prolongamento do prazo de 90 dias, mas apenas em casos excecionais 
altamente complexos. Em particular, casos extremamente complexos do ponto de vista 
técnico, nos quais é necessário proceder a cálculos complexos, como, por exemplo, em 
litígios em matéria de seguro de vida ou casos em que é necessário pedir pareceres periciais. 
Isto não se aplica a casos de compensação por recusa de embarque.

Alteração 199
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 16-A – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As transportadoras aéreas devem 
apresentar anualmente um relatório, o 
mais tardar no final do mês de abril, 
relativo ao ano civil precedente. O 
relatório deve fornecer informação 
completa e adequada em relação, 
nomeadamente: 
i) ao número de reclamações e de queixas 
recebidas nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 261/2004;
ii) ao número e à percentagem de 
reclamações e de queixas aceites pelas 
transportadoras aéreas;
iii) ao tempo necessário para tratar de 
cada uma delas;
iv) ao número e à percentagem de 
reclamações e de queixas resolvidas 
consensualmente;
v) ao montante total de indemnizações 
pagas aos requerentes.

Or. en
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Alteração 200
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1 (novo)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 1 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

3. A aplicação do presente regulamento 
ao aeroporto de Gibraltar fica suspensa 
até que seja aplicado o regime previsto na 
declaração conjunta dos ministros dos 
Negócios Estrangeiros do Reino de 
Espanha e do Reino Unido de 
2 de dezembro de 1987. Os Governos de 
Espanha e do Reino Unido devem 
informar o Conselho da data de entrada 
em aplicação desse regime.

Suprimido

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não retira do regulamento de 2004 a cláusula que suspende a 
aplicação ao aeroporto de Gibraltar. Em 2006, o Reino Unido, a Espanha e o Governo de 
Gibraltar alcançaram um acordo construtivo que assegurou a inclusão do aeroporto de 
Gibraltar no mercado único da aviação. Gibraltar é um aeroporto da UE e, em conformidade 
com os tratados, todas as medidas da UE em matéria de aviação têm de ser alargadas a 
Gibraltar.

Alteração 201
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Artigo 6-D – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os passageiros devem ser autorizados a 
transportar na cabina, sem encargos 
adicionais, objetos ou pertences pessoais 
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essenciais, incluindo artigos comprados 
no aeroporto, adicionalmente à bagagem 
autorizada na cabina.

Or. en

Justificação

A presente alteração está em conformidade com a posição do Parlamento Europeu, expressa 
durante um debate na sua sessão plenária relativo à «regra de bagagem única», em janeiro 
de 2013 (O-000220/2012), e em três relatórios diferentes aprovados pelo Parlamento em 
2012: «Relatório sobre o funcionamento e a aplicação dos direitos adquiridos dos 
passageiros dos transportes aéreos» (Keith Taylor P7_TA(2012)0099), «Relatório sobre o 
futuro dos aeroportos regionais e dos serviços aéreos na UE» (Philip Bradbourn, 
P7_TA(2012)0152) e «Relatório sobre os direitos dos passageiros em todos os modos de 
transporte» (George Bach, P7_TA(2012)0371).

Alteração 202
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Artigo 6-D – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Embora gozem de total liberdade 
comercial para estabelecerem as 
condições aplicáveis ao transporte de 
bagagem, as transportadoras aéreas devem 
indicar claramente, no momento da reserva 
e nos balcões de registo, incluindo nas 
máquinas de registo automático, a 
bagagem máxima, que os passageiros estão 
autorizados a transportar na cabina e no 
porão da aeronave em cada um dos voos 
incluídos na sua reserva, inclusive as 
eventuais restrições em termos de número 
de unidades impostas em relação à 
bagagem máxima autorizada. Caso sejam 
cobradas taxas de serviço adicionais pelo 
transporte da bagagem, as transportadoras 
aéreas devem indicar claramente os 
pormenores dessas taxas no momento da 

As transportadoras aéreas devem indicar 
claramente, no momento da reserva e nos 
balcões de registo, incluindo nas máquinas 
de registo automático, a bagagem máxima, 
que os passageiros estão autorizados a 
transportar na cabina e no porão da 
aeronave em cada um dos voos incluídos 
na sua reserva, inclusive as eventuais 
restrições em termos de número de 
unidades impostas em relação à bagagem 
máxima autorizada. Caso sejam cobradas 
taxas de serviço adicionais pelo transporte 
da bagagem, as transportadoras aéreas 
devem indicar claramente os pormenores 
dessas taxas no momento da reserva e no
aeroporto.
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reserva e a pedido do aeroporto.

Or. en

Justificação

A presente legislação estabelece algumas pequenas condições relativas ao transporte de 
bagagem de mão, pelo que é incorreto afirmar que as transportadoras aéreas gozam de total 
liberdade comercial para estabelecerem as condições aplicáveis ao transporte de bagagem.

Alteração 203
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Artigo 6-D – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Embora gozem de total liberdade comercial 
para estabelecerem as condições aplicáveis 
ao transporte de bagagem, as 
transportadoras aéreas devem indicar 
claramente, no momento da reserva e nos 
balcões de registo, incluindo nas máquinas 
de registo automático, a bagagem máxima, 
que os passageiros estão autorizados a 
transportar na cabina e no porão da 
aeronave em cada um dos voos incluídos 
na sua reserva, inclusive as eventuais 
restrições em termos de número de 
unidades impostas em relação à bagagem 
máxima autorizada. Caso sejam cobradas 
taxas de serviço adicionais pelo transporte 
da bagagem, as transportadoras aéreas 
devem indicar claramente os pormenores 
dessas taxas no momento da reserva e a 
pedido do aeroporto.

Embora gozem de total liberdade comercial 
para estabelecerem as condições aplicáveis 
ao transporte de bagagem, as
transportadoras aéreas devem indicar 
claramente, no início de cada processo de
reserva e nos balcões de registo, incluindo 
nas máquinas de registo automático, a 
bagagem máxima, que os passageiros estão 
autorizados a transportar na cabina e no 
porão da aeronave em cada um dos voos 
incluídos na sua reserva, inclusive as 
eventuais restrições em termos de número 
de unidades impostas em relação à 
bagagem máxima autorizada. Caso sejam 
cobradas taxas de serviço adicionais pelo 
transporte da bagagem, as transportadoras 
aéreas devem indicar claramente os 
pormenores dessas taxas no início de cada 
processo de reserva e a pedido do 
aeroporto.

Or. en
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Alteração 204
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Artigo 6-D – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Embora gozem de total liberdade 
comercial para estabelecerem as 
condições aplicáveis ao transporte de 
bagagem, as transportadoras aéreas devem 
indicar claramente, no momento da reserva 
e nos balcões de registo, incluindo nas 
máquinas de registo automático, a 
bagagem máxima, que os passageiros estão 
autorizados a transportar na cabina e no 
porão da aeronave em cada um dos voos 
incluídos na sua reserva, inclusive as 
eventuais restrições em termos de número 
de unidades impostas em relação à 
bagagem máxima autorizada. Caso sejam
cobradas taxas de serviço adicionais pelo 
transporte da bagagem, as transportadoras 
aéreas devem indicar claramente os 
pormenores dessas taxas no momento da 
reserva e a pedido do aeroporto.

As transportadoras aéreas devem indicar 
claramente, no momento da reserva e nos 
balcões de registo, incluindo nas máquinas 
de registo automático, a bagagem máxima, 
que os passageiros estão autorizados a 
transportar na cabina e no porão da 
aeronave em cada um dos voos incluídos 
na sua reserva, inclusive as eventuais 
restrições em termos de número de 
unidades impostas em relação à bagagem 
máxima autorizada. Caso sejam cobradas 
taxas de serviço adicionais pelo transporte 
da bagagem, as transportadoras aéreas 
devem indicar claramente os pormenores 
dessas taxas no momento da reserva e no
aeroporto.

Or. en

Alteração 205
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Artigo 6-D – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Embora gozem de total liberdade 
comercial para estabelecerem as 
condições aplicáveis ao transporte de 

As transportadoras aéreas devem indicar 
claramente, no momento da reserva e nos 
balcões de registo, incluindo nas máquinas 
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bagagem, as transportadoras aéreas devem 
indicar claramente, no momento da reserva 
e nos balcões de registo, incluindo nas 
máquinas de registo automático, a 
bagagem máxima, que os passageiros estão 
autorizados a transportar na cabina e no 
porão da aeronave em cada um dos voos 
incluídos na sua reserva, inclusive as 
eventuais restrições em termos de número 
de unidades impostas em relação à 
bagagem máxima autorizada. Caso sejam 
cobradas taxas de serviço adicionais pelo 
transporte da bagagem, as transportadoras 
aéreas devem indicar claramente os 
pormenores dessas taxas no momento da 
reserva e a pedido do aeroporto.

de registo automático, a bagagem máxima, 
que os passageiros estão autorizados a 
transportar na cabina e no porão da 
aeronave em cada um dos voos incluídos 
na sua reserva, inclusive as eventuais 
restrições em termos de número de 
unidades impostas em relação à bagagem 
máxima autorizada. Caso sejam cobradas 
taxas de serviço adicionais pelo transporte 
da bagagem, as transportadoras aéreas 
devem indicar claramente os pormenores 
dessas taxas no momento da reserva e no
aeroporto.

Or. el

Justificação

A fim de garantir tarifas transparentes aos passageiros, são necessárias informações claras 
relativamente às taxas.

Alteração 206
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Artigo 6-D – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os passageiros devem ser 
autorizados a transportar na cabina, a 
título gratuito, objetos ou pertences 
pessoais essenciais, incluindo artigos 
comprados no aeroporto, adicionalmente 
à bagagem máxima autorizada na cabina, 
desde que o seu peso seja inferior ou igual 
a 5 kg.»

Or. de
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Alteração 207
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Artigo 6-D – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Deve permitir-se que os passageiros 
levem, a título gratuito, para a cabina os 
seus bens pessoais básicos, incluindo 
artigos adquiridos no aeroporto, para 
além da bagagem máxima autorizada na 
cabina.

Or. el

Justificação

A presente disposição protege os passageiros de restrições excessivas relativas à bagagem de 
mão e permite que levem para a cabina um volume razoável de bagagem de mão, incluindo 
artigos adquiridos no aeroporto.

Alteração 208
Sylvana Rapti

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Artigo 6-D – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os passageiros devem ser 
autorizados a transportar na cabina, sem 
encargos adicionais, objetos ou pertences 
pessoais essenciais, incluindo artigos 
comprados no aeroporto, adicionalmente 
à bagagem autorizada na cabina.

Or. en
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Alteração 209
Preslav Borissov

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Artigo 6-D – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No artigo 6.º-D, é inserido o seguinte 
n.º 1-A:
«1-A. Para além da bagagem máxima 
autorizada, os passageiros devem poder 
transportar igualmente na cabina, a título 
gratuito, as compras efetuadas no 
aeroporto.»

Or. en

Alteração 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Artigo 6-D – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Quando circunstâncias extraordinárias, 
nomeadamente razões de segurança ou 
mudança do tipo de aeronave uma vez 
efetuada a reserva, impedirem o 
transporte na cabina de unidades 
incluídas na bagagem de mão autorizada, 
a transportadora aérea pode transportá-
las no porão da aeronave, mas sem custos 
suplementares para o passageiro.

A transportadora aérea pode transportar 
os objetos supramencionados no porão da 
aeronave caso se verifiquem condições 
excecionais relacionadas com motivos de 
segurança e caso as características 
específicas da aeronave impeçam o 
transporte na cabina. Nestas situações, 
não se aplicam taxas de serviço 
adicionais.

Or. en
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Alteração 211
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Artigo 6-D – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os passageiros têm o direito de levar a 
bordo, gratuitamente, as compras 
efetuadas na área de embarque do 
aeroporto, para além do número de 
bagagens individuais que estão 
autorizados a levar na cabina.

Or. fr

Justificação

É necessário esclarecer esta situação, especialmente face à prática atual, adotada por 
algumas transportadoras, que consiste em permitir que os passageiros levem na cabina 
apenas uma peça de bagagem de mão, fazendo-os depois pagar taxas por qualquer elemento 
adicional, incluindo as compras efetuadas no aeroporto. Esta prática é uma fonte de 
confusão entre os passageiros, uma vez que carece de transparência.

Alteração 212
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Artigo 6-E – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Se for demasiado grande para ser 
acondicionado em segurança num 
compartimento da cabina adequado para a 
bagagem ou por baixo de um assento de 
passageiro, a transportadora aérea pode 
exigir o pagamento de um segundo bilhete, 
se o instrumento musical for transportado 
como bagagem de mão, ocupando um 

Se for demasiado grande para ser 
acondicionado em segurança num 
compartimento da cabina adequado para a 
bagagem ou por baixo de um assento de 
passageiro, a transportadora aérea pode 
exigir o pagamento de um segundo bilhete, 
se o instrumento musical for transportado 
como bagagem de mão, ocupando um 
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segundo assento. Caso seja adquirido um 
segundo bilhete, a transportadora aérea 
deve envidar todos os esforços razoáveis 
para que o passageiro e o instrumento 
musical em causa possam ocupar assentos 
contíguos. Quando exequível e mediante 
pedido, os instrumentos musicais podem 
ser transportados numa zona aquecida do 
compartimento de carga da aeronave sem 
prejuízo das normas de segurança 
aplicáveis, condicionalismos de espaço e 
especificações técnicas da aeronave em 
causa. A transportadora aérea deve indicar 
claramente nos termos e nas condições do 
contrato as modalidades de transporte de 
instrumentos musicais e as taxas 
aplicáveis.

segundo assento. Caso seja adquirido um 
segundo bilhete, a transportadora aérea 
deve envidar todos os esforços razoáveis 
para que o passageiro e o instrumento 
musical em causa possam ocupar assentos 
contíguos. Quando exequível e mediante 
pedido, os instrumentos musicais podem 
ser transportados numa zona aquecida do 
compartimento de carga da aeronave sem 
prejuízo das normas de segurança 
aplicáveis, condicionalismos de espaço e 
especificações técnicas da aeronave em 
causa. A transportadora aérea deve 
marcar esses instrumentos com etiquetas 
específicas, de modo a assegurar que 
sejam manuseados com o cuidado 
necessário. A transportadora aérea deve 
indicar claramente nos termos e nas 
condições do contrato as modalidades de 
transporte de instrumentos musicais e as 
taxas aplicáveis.

Or. en

Alteração 213
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Anexo: lista não exaustiva de 
circunstâncias consideradas “circunstâncias 
extraordinárias” para efeitos do presente 
regulamento

Anexo: lista definitiva de circunstâncias 
consideradas “circunstâncias 
extraordinárias” para efeitos do presente 
regulamento

Or. de

Alteração 214
Sylvana Rapti
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Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – título

Texto da Comissão Alteração

Anexo: lista não exaustiva de 
circunstâncias consideradas 
“circunstâncias extraordinárias” para 
efeitos do presente regulamento

Anexo: lista exaustiva de circunstâncias 
consideradas «circunstâncias 
extraordinárias» para efeitos do presente 
regulamento

Or. en

Alteração 215
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Circunstâncias consideradas 
extraordinárias:

Circunstâncias consideradas 
extraordinárias, de forma incontestável:

Or. fr

Alteração 216
Cornelis de Jong

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Circunstâncias consideradas 
extraordinárias:

Circunstâncias consideradas sempre e 
obrigatoriamente extraordinárias:
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Or. en

Alteração 217
Kerstin Westphal

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – ponto 1 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

problemas técnicos não inerentes à
exploração normal da aeronave, 
nomeadamente a deteção de um defeito 
durante a operação de voo em causa e que 
impeça a sua continuação normal, ou de 
um defeito de fabrico oculto comunicado 
pelo fabricante ou por uma autoridade 
competente e que afete a segurança do 
voo;

Suprimido

Or. de

Justificação

Esta circunstância extraordinária transforma a impossibilidade da «operação do voo» em 
condição - um conceito jurídico indeterminado que necessita de muita interpretação e que é 
pouco claro. As possibilidades de desculpabilização devem ser tratadas de forma restritiva.

Alteração 218
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

problemas técnicos não inerentes à 
exploração normal da aeronave, 
nomeadamente a deteção de um defeito 
durante a operação de voo em causa e que 

problemas técnicos que afetam a aeronave, 
provocados por um defeito de fabrico 
oculto comunicado pelo fabricante ou por 
uma autoridade competente em matéria 
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impeça a sua continuação normal, ou de 
um defeito de fabrico oculto comunicado 
pelo fabricante ou por uma autoridade 
competente e que afete a segurança do 
voo;

de segurança; todos os outros problemas 
técnicos não são considerados 
circunstâncias extraordinárias para 
efeitos do presente regulamento;

Or. en

Alteração 219
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – ponto 1 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

problemas técnicos não inerentes à 
exploração normal da aeronave, 
nomeadamente a deteção de um defeito 
durante a operação de voo em causa e que 
impeça a sua continuação normal, ou de 
um defeito de fabrico oculto comunicado 
pelo fabricante ou por uma autoridade 
competente e que afete a segurança do voo;

problemas técnicos, nomeadamente a 
deteção, não obstante os controlos 
técnicos terem sido corretamente 
executados, de um defeito que impeça que 
a operação de voo seja efetuada em 
segurança, ou de um defeito de fabrico 
oculto comunicado pelo fabricante ou por 
uma autoridade competente e que afete a 
segurança do voo;

Or. pl

Alteração 220
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – ponto 1 – alínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

guerra, instabilidade política e tumultos 
que impeçam a operação segura do voo;
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Or. de

Alteração 221
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – ponto 1 – alínea iii)

Texto da Comissão Alteração

riscos de segurança, atos de sabotagem ou 
terrorismo que impeçam a operação segura 
do voo;

guerras, conflitos, instabilidade política, 
riscos de segurança, atos de sabotagem ou 
terrorismo que impeçam a operação segura 
do voo;

Or. fr

Alteração 222
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – ponto 1 – alínea vi)

Texto da Comissão Alteração

condições meteorológicas incompatíveis 
com a segurança do voo; e

condições meteorológicas imprevistas 
incompatíveis com a segurança do voo; e

Or. en

Justificação

As condições meteorológicas que tenham sido previstas não devem ser consideradas 
«circunstâncias extraordinárias».

Alteração 223
Hans-Peter Mayer
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Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – ponto 1 – alínea vi-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

colisão com aves no voo em causa;

Or. de

Alteração 224
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – ponto 1 – alínea vii)

Texto da Comissão Alteração

conflitos laborais na transportadora aérea 
operadora ou nas empresas que prestam 
serviços essenciais, designadamente os 
aeroportos e prestadores de serviços de 
navegação aérea.

conflitos laborais nas empresas que 
prestam serviços essenciais, 
designadamente os aeroportos e 
prestadores de serviços de navegação 
aérea.

Or. pl

Alteração 225
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – ponto 1 – alínea vii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

falha oficial dos radares no espaço aéreo, 
assim como o encerramento do aeroporto 
pela respetiva direção;
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Or. de

Alteração 226
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – ponto 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

problemas técnicos inerentes à exploração 
normal da aeronave, nomeadamente 
problemas detetados durante as operações 
de manutenção de rotina ou o controlo 
pré-voo da aeronave ou que surjam 
devido a manutenção ou controlo pré-voo 
deficientes; e

Suprimido

Or. en

Alteração 227
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – ponto 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

problemas técnicos inerentes à exploração 
normal da aeronave, nomeadamente 
problemas que deviam ter sido detetados 
durante as operações de manutenção de 
rotina ou o controlo pré-voo da aeronave 
ou que surjam devido a manutenção ou 
controlo pré-voo deficientes; e

problemas técnicos que não devem ser 
considerados extraordinários na aceção 
da alínea ii) do n.º 1; e

Or. de
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Justificação

Os problemas técnicos são sempre da responsabilidade das transportadoras aéreas, nunca 
dos passageiros. Se não se tratar de problemas técnicos fora da operação normal das 
aeronaves, isto é, de defeitos de fabrico ocultos, não deve ser possível qualquer 
desresponsabilização.

Alteração 228
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – ponto 2 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

indisponibilidade da tripulação de voo ou 
de cabina (salvo em caso de conflitos 
laborais).

indisponibilidade da tripulação de voo ou 
de cabina.

Or. de

Justificação

Este problema situa-se na esfera de risco das transportadoras aéreas que têm de se organizar 
atempadamente - por exemplo, no caso de doença - ou têm de recorrer a tripulações em 
«stand-by».

Alteração 229
Adam Bielan

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – ponto 2 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

indisponibilidade da tripulação de voo ou 
de cabina (salvo em caso de conflitos 
laborais).

indisponibilidade da tripulação de voo ou 
de cabina.
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Or. pl

Alteração 230
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – ponto 2 – alínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

condições meteorológicas adversas, 
quando o espaço aéreo ou o aeroporto 
não tiver sido oficialmente encerrado pela 
respetiva direção;

Or. de

Justificação

Muitas vezes, são as próprias transportadoras aéreas que decidem não voar, a pretexto das 
condições meteorológicas. Tal decisão nem sempre se deve de facto a condições 
meteorológicas adversas que influenciem as opções de voo.

Alteração 231
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – ponto 2 – alínea ii-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

início do inverno, uma vez que as 
aeronaves devem estar sempre preparadas 
para voar;

Or. de

Alteração 232
Hans-Peter Mayer
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Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – ponto 2 – alínea ii-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

quaisquer atrasos devidos a incidentes 
num voo anterior;

Or. de

Justificação

Nestes casos, as transportadoras aéreas dispõem de tempo suficiente para preparar uma 
aeronave de substituição e uma tripulação até ao voo seguinte. Aqui não é possível 
estabelecer uma estreita ligação em termos de tempo ou de espaço com o voo seguinte. Nesta 
categoria incluem-se igualmente os casos de sabotagem num voo anterior, incidentes 
médicos, encerramentos anteriores do espaço aéreo, etc.

Alteração 233
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – ponto 2 – alínea ii-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

retirada do porão de bagagem sem dono;

Or. de

Justificação

Neste caso, trata-se de um erro prévio no domínio da segurança que não pode ser imputado 
aos passageiros. No entanto, a transportadora aérea tem direito de regresso contra os 
serviços responsáveis.

Alteração 234
Hans-Peter Mayer
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Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – ponto 2 – alínea ii-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

grupo motopropulsor congelado, falta de 
agente descongelante;

Or. de

Justificação

É necessário garantir a eliminação de gelo. Cabe ao aeroporto assegurar quantidades 
suficientes de agentes descongelantes, mesmo que as condições meteorológicas adversas se 
mantenham durante um período prolongado. Neste caso, a transportadora aérea tem direito 
de regresso.

Alteração 235
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – ponto 2 – alínea ii-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

danificação por terceiros da aeronave em 
terra, pouco tempo antes da hora de 
partida prevista;

Or. de

Justificação

Neste caso, a transportadora aérea tem direito de regresso contra terceiros. É inadmissível 
que os passageiros, que não têm qualquer influência sobre o sucedido, percam os seus 
direitos.
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Alteração 236
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – ponto 2 – alínea ii-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

conflitos laborais na transportadora aérea 
operadora.

Or. de

Justificação

Os conflitos laborais na transportadora aérea operadora podem ser controlados e evitados. 
Por isso, não podem ser considerados circunstâncias extraordinárias para efeitos do presente 
regulamento. A situação é diferente quando se trata de conflitos laborais noutras empresas.

Alteração 237
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Anexo 2
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Anexo 2 – ponto 7 

Texto da Comissão Alteração

Em caso de danos, atraso na entrega, 
extravio ou destruição da bagagem, o 
passageiro deve apresentar uma 
reclamação por escrito à transportadora 
aérea, o mais rapidamente possível. O 
prazo de reclamação é de 7 dias em caso de 
danos na bagagem e de 21 dias em caso de 
atraso na entrega, a contar, em ambos os 
casos, da data em que a bagagem foi 
colocada à disposição do passageiro. Para 
cumprir facilmente estes prazos, a 
transportadora aérea deve oferecer aos 
passageiros a possibilidade de preencher 
um formulário de reclamação no próprio 
aeroporto. Esse formulário de reclamação, 
que também pode assumir a forma de um 

Em caso de danos, atraso na entrega, 
extravio ou destruição da bagagem, o 
passageiro deve apresentar uma 
reclamação por escrito à transportadora 
aérea, o mais rapidamente possível. O 
prazo de reclamação é de 28 dias em caso 
de danos na bagagem e de atraso na 
entrega, a contar da data em que a bagagem 
foi colocada à disposição do passageiro. 
Para cumprir facilmente estes prazos, a 
transportadora aérea deve oferecer aos 
passageiros a possibilidade de preencher 
um formulário de reclamação no próprio 
aeroporto. Esse formulário de reclamação, 
que também pode assumir a forma de um 
relatório sobre irregularidades de bens 
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relatório sobre irregularidades de bens 
(PIR), deve ser aceite pela transportadora 
aérea, no aeroporto, a título de reclamação.

(PIR), deve ser aceite pela transportadora 
aérea, no aeroporto, a título de reclamação.

Or. en


