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Amendamentul 92
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a spori gradul de securitate 
juridică pentru transportatorii aerieni și 
pentru pasageri, este necesară o definire 
mai exactă a noțiunii „circumstanțe 
extraordinare”, care să ia în considerare 
hotărârea Curții Europene de Justiție în 
cauza C-549/07 (Wallentin-Hermann). O 
astfel de definiție trebuie să fie clarificată 
prin intermediul unei liste neexhaustive a 
circumstanțelor care pot fi identificate cu 
precizie ca fiind extraordinare sau nu.

(3) Pentru a spori gradul de securitate 
juridică pentru transportatorii aerieni și 
pentru pasageri, este necesară o definire 
mai exactă a noțiunii „circumstanțe 
extraordinare”, care să ia în considerare 
hotărârea Curții Europene de Justiție în 
cauza C-549/07 (Wallentin-Hermann). O 
astfel de definiție ar trebui să fie clarificată 
prin intermediul unei liste exhaustive a 
circumstanțelor care pot fi identificate cu 
precizie ca fiind extraordinare și prin 
intermediul unei liste neexhaustive a 
circumstanțelor identificate ca fiind 
obișnuite.

Or. en

Amendamentul 93
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care zborurile sunt 
anulate sau amânate din cauza unor 
circumstanțe extraordinare, operatorii de 
transport aerian ar trebui să aibă 
obligația de a prezenta, în termen de două 
săptămâni, dovezi privind circumstanțele 
extraordinare și măsurile luate pentru a 
împiedica anularea sau amânarea.

Or. de
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Amendamentul 94
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a consolida protecția 
pasagerilor în eventualitatea anulării 
zborurilor din cauza insolvenței unui 
operator de transport aerian sau a 
suspendării activității unui operator de 
transport aerian din cauza revocării 
licenței sale de operare, operatorii de 
transport aerian ar trebui să fie obligați să 
prezinte dovezi suficiente care să 
garanteze rambursarea costurilor 
suportate de pasageri sau repatrierea 
acestora.

Or. de

Amendamentul 95
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a îmbunătăți nivelurile de 
protecție, pasagerilor nu ar trebui să li se
refuze îmbarcarea pe segmentul întors al 
unui bilet dus-întors pe motiv că segmentul 
dus nu a fost utilizat.

(7) Pentru a îmbunătăți nivelurile de 
protecție, pasagerilor nu trebuie să li se 
refuze îmbarcarea pe segmentul întors al 
unui bilet dus-întors pe motiv că segmentul 
dus nu a fost utilizat și nici îmbarcarea pe 
orice alt segment de zbor inclus în bilet.

Or. de

Amendamentul 96
Konstantinos Poupakis
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Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a îmbunătăți nivelurile de 
protecție, pasagerilor nu ar trebui să li se 
refuze îmbarcarea pe segmentul întors al 
unui bilet dus-întors pe motiv că segmentul 
dus nu a fost utilizat.

(7) Pentru a îmbunătăți nivelurile de 
protecție, pasagerilor nu trebuie să li se 
refuze îmbarcarea pe segmentul întors al 
unui bilet dus-întors pe motiv că segmentul 
dus nu a fost utilizat.

Or. el

Justificare

Propunerea legislativă încearcă să interzică definitiv această practică.

Amendamentul 97
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Pentru a preveni situațiile în care se 
refuză în mod nejustificat îmbarcarea 
minorilor fără acte de identitate care 
călătoresc împreună cu părinții lor, 
transportatorii aerieni ar trebui să 
respecte normele stabilite în planurile 
naționale de siguranță aviatică.

Or. es

Amendamentul 98
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În cazul în care un pasager anulează 
zborul, operatorii de transport aerian ar 
trebui să aibă obligația de a rambursa, cu 
titlu gratuit, taxele deja plătite de acesta.

Or. de

Justificare

În astfel de cazuri, unii operatori de transport aerian aplică taxe pentru servicii care de cele 
mai multe ori sunt excesive. Acest lucru este inadecvat. Taxele plătite pentru servicii care nu 
au fost prestate trebuie să fie integral rambursate. Anularea unui zbor plătit trebuie să fie 
considerată o „pedeapsă” suficientă.

Amendamentul 99
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Pasagerii ar trebui să beneficieze de 
o protecție specifică în cazul anulării unui 
zbor din cauza insolvenței unui operator 
de transport aerian sau în cazul 
suspendării activității unui operator de 
transport aerian ca urmare a revocării 
licenței sale de operare. Operatorii de 
transport aerian ar trebui să aibă 
obligația de a prezenta dovezi suficiente 
drept garanție pentru rambursarea 
cheltuielilor suportate de pasageri și/sau 
pentru repatrierea acestora.

Or. fr

Justificare

În cazul în care pasagerii se confruntă cu situația în care un operator de transport aerian își 
încetează activitatea, trebuie să se asigure protecția acestora fie prin rambursarea prețului 
biletului neutilizat, fie prin repatrierea lor în cazul blocării în străinătate. Operatorii de 
transport aerian au posibilitatea de a stabili modalitatea de asigurare a protecției 
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pasagerilor (fonduri, asigurări etc.).

Amendamentul 100
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Aeroporturile și utilizatorii precum 
transportatorii aerieni și companiile de 
handling la sol trebuie să coopereze pentru 
a reduce la minimum impactul 
perturbărilor de zbor multiple asupra 
pasagerilor prin asigurarea serviciilor de 
asistență și prin redirecționare. În acest 
scop, statele membre trebuie să 
întocmească planuri alternative pentru 
astfel de situații și să conlucreze la 
elaborarea acestor planuri.

(10) Aeroporturile și utilizatorii precum 
transportatorii aerieni, companiile de 
handling la sol și serviciile de control al 
traficului aerian ar trebui să coopereze 
pentru a reduce la minimum impactul 
perturbărilor de zbor multiple asupra 
pasagerilor prin asigurarea serviciilor de 
asistență și prin redirecționare. În acest 
scop, statele membre ar trebui să 
întocmească planuri alternative pentru 
astfel de situații și să lucreze împreună cu 
autoritățile europene, naționale, regionale 
și locale la elaborarea acestor planuri. 
Dacă este necesar, planurile alternative 
existente ar trebui să fie adaptate în 
consecință.

Or. de

Amendamentul 101
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Regulamentul (CE) nr. 261/2004 ar 
trebui să includă în mod explicit dreptul la 
despăgubiri pentru pasagerii care suferă 
întârzieri prelungite, în conformitate cu 
hotărârea Curții Europene de Justiție în 
cauzele conexate C-402/07 și C-432/07 
(Sturgeon). În același timp, pragurile care 

(11) Regulamentul (CE) nr. 261/2004 ar 
trebui să includă în mod explicit dreptul la 
despăgubiri pentru pasagerii care suferă 
întârzieri prelungite, în conformitate cu 
hotărârea Curții Europene de Justiție în 
cauzele conexate C-402/07 și C-432/07 
(Sturgeon). Pentru a se asigura că cetățenii 
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dau dreptul la despăgubiri trebuie mărite 
pentru a se ține cont de impactul 
financiar asupra sectorului și a se evita 
creșterea în consecință a frecvenței 
anulărilor. Pentru a se asigura că cetățenii 
care călătoresc în UE beneficiază de 
condiții omogene de despăgubire, pragul ar 
trebui să fie aceeași pentru toate călătoriile 
în interiorul Uniunii, însă trebuie să 
depindă de distanța de parcurs pentru 
călătoriile înspre și dinspre țări terțe pentru 
a ține seama de dificultățile operaționale 
întâmpinate de transportatorii aerieni în 
tratarea cazurilor de întârziere la 
aeroporturi îndepărtate.

care călătoresc în UE beneficiază de 
condiții omogene de despăgubire, pragul ar 
trebui să fie aceeași pentru toate călătoriile 
în interiorul Uniunii, însă trebuie să 
depindă de distanța de parcurs pentru 
călătoriile înspre și dinspre țări terțe pentru 
a ține seama de dificultățile operaționale 
întâmpinate de transportatorii aerieni în 
tratarea cazurilor de întârziere la 
aeroporturi îndepărtate.

Or. de

Amendamentul 102
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru a lua în considerare 
consecințele financiare suferite de 
companiile aeriene low-cost, 
despăgubirile care pot fi pretinse se ridică 
la valoarea totală plătită a biletului, fără a 
depăși însă sumele menționate în 
prezentul regulament. Prețul total al 
biletului ar trebui să cuprindă costul 
călătoriei dus-întors, inclusiv toate 
costurile adiacente, de exemplu, pentru 
bagaje. Acest drept de a pretinde suma 
corespunzătoare biletului ar trebui să fie 
exercitat pentru fiecare zbor întârziat. În 
consecință, în cazul în care zborul-dus și 
zborul-întors sunt întârziate, pasagerii au 
dreptul la două plăți compensatorii, 
fiecare plată acoperind prețul total al 
biletului.

Or. de
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Amendamentul 103
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a garanta securitatea juridică, 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004 ar trebui 
să confirme în mod explicit că schimbarea 
orarelor de zbor are un impact similar 
asupra pasagerilor la întârzierile 
prelungite și că, prin urmare, trebuie să dea 
naștere unor drepturi similare.

(12) Pentru a garanta securitatea juridică, 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004 ar trebui 
să confirme în mod explicit că schimbarea 
orarelor de zbor are asupra pasagerilor un 
impact similar cu întârzierile prelungite și 
anulările și că, prin urmare, ar trebui să 
dea naștere unor drepturi similare.

Or. de

Amendamentul 104
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Implementarea anumitor drepturi ale 
pasagerilor, în special dreptul la cazare, s-
a dovedit a fi disproporționată față de 
veniturile transportatorilor aerieni pentru 
anumite operațiuni de dimensiuni 
limitate. Zborurile efectuate de aeronave 
de mici dimensiuni pe distanțe scurte ar 
trebui, prin urmare, să fie exceptate de la 
obligația de plată a cazării, dar 
transportatorul ar trebui să ajute 
pasagerii să își găsească aceste locuri de 
cazare.

eliminat

Or. el

Justificare
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Nu există un motiv clar pentru care distanța să fie un factor decisiv în ceea ce privește 
asigurarea cazării pentru pasageri. În mod similar, nu ar trebui să se impună limite în funcție 
de capacitatea de transport a aeronavelor, având în vedere faptul că numeroase aeroporturi 
insulare și periferice sunt folosite de aeronave de mici dimensiuni.

Amendamentul 105
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru persoanele cu handicap, 
persoanele cu mobilitate redusă și a alte 
persoane cu nevoi speciale, cum ar fi copiii 
neînsoțiți, femeile însărcinate și persoanele 
care au nevoie de îngrijiri medicale 
specifice, găsirea unei cazări se poate 
dovedi mai dificilă atunci când se produc 
perturbări ale zborurilor. Prin urmare, 
limitările dreptului la cazare în cazul unor 
circumstanțe extraordinare sau în cazul 
operațiunilor regionale nu ar trebui să se 
aplice acestor categorii de pasageri.

(18) Pentru persoanele cu handicap, 
persoanele cu mobilitate redusă și a alte 
persoane cu nevoi speciale, cum ar fi copiii 
neînsoțiți, femeile însărcinate și persoanele 
care au nevoie de îngrijiri medicale 
specifice, găsirea unei cazări se poate 
dovedi mai dificilă atunci când se produc 
perturbări ale zborurilor. Prin urmare, 
limitările dreptului la cazare în cazul unor 
circumstanțe extraordinare nu ar trebui să 
se aplice în niciun caz acestor categorii de 
pasageri.

Or. en

Amendamentul 106
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru persoanele cu handicap, 
persoanele cu mobilitate redusă și a alte 
persoane cu nevoi speciale, cum ar fi copiii 
neînsoțiți, femeile însărcinate și persoanele 
care au nevoie de îngrijiri medicale 
specifice, găsirea unei cazări se poate 
dovedi mai dificilă atunci când se produc 
perturbări ale zborurilor. Prin urmare, 

(18) Pentru pasagerii foarte vulnerabili, 
cum ar fi persoanele cu handicap, 
persoanele cu mobilitate redusă și a alte 
persoane cu nevoi speciale, cum ar fi copiii 
neînsoțiți, femeile însărcinate și persoanele 
care au nevoie de îngrijiri medicale 
specifice, găsirea unei cazări se poate 
dovedi mai dificilă atunci când se produc 
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limitările dreptului la cazare în cazul unor 
circumstanțe extraordinare sau în cazul 
operațiunilor regionale nu ar trebui să se 
aplice acestor categorii de pasageri.

perturbări ale zborurilor. Prin urmare, 
limitările dreptului la cazare în cazul unor 
circumstanțe extraordinare sau în cazul 
operațiunilor regionale nu ar trebui să se 
aplice acestor categorii de pasageri.

Or. es

Amendamentul 107
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pasagerii ar trebui să fie corect 
informați nu numai cu privire atât la 
drepturile lor în cazuri de perturbare a 
zborului, ci și la cauza în sine a perturbării, 
de îndată ce informațiile sunt disponibile. 
Aceste informații ar trebui să fie de 
asemenea furnizate și atunci când pasagerii 
au achiziționat biletul de la un intermediar 
stabilit în Uniune.

(20) Pasagerii ar trebui să fie corect 
informați nu numai cu privire la drepturile 
lor în cazuri de perturbare a zborului, ci și 
la cauza în sine a perturbării, de îndată ce 
informațiile sunt disponibile. Aceste 
informații ar trebui să fie de asemenea 
furnizate și atunci când pasagerii au 
achiziționat biletul de la un intermediar 
stabilit în Uniune. În plus, pasagerii ar 
trebui să fie informați cu privire la 
procedurile cele mai simple și mai rapide 
de depunere a cererilor și a reclamațiilor 
pentru a-și putea exercita drepturile.

Or. fr

Amendamentul 108
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se asigura o mai bună 
aplicare a drepturilor pasagerilor, rolul 
organismelor naționale de aplicare ar trebui 
definit cu mai multă precizie și diferențiat 

(21) Pentru a se asigura o mai bună 
aplicare a drepturilor pasagerilor, rolul 
organismelor naționale de aplicare ar trebui 
definit cu mai multă precizie și diferențiat 
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în mod clar de tratarea reclamațiilor 
pasagerilor individuali.

în mod clar de tratarea reclamațiilor 
pasagerilor individuali. În plus, ar trebui 
să se clarifice faptul că, în interesul 
consumatorilor europeni, perioada 
maximă de tratare de 90 de zile nu trebuie 
să fie depășită. Responsabilitatea pentru 
tratarea reclamațiilor individuale ar 
trebui să fie în mod clar definită pentru a 
se evita situația în care, în loc să 
soluționeze rapid reclamațiile, 
organismele naționale de aplicare le trimit 
de la unul la altul.

Or. en

Amendamentul 109
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pasagerii ar trebui să fie informați 
corespunzător cu privire la procedurile 
relevante pentru depunerea cererilor și 
reclamațiilor la transportatorii aerieni și ar 
trebui să primească un răspuns într-o 
perioadă de timp rezonabilă. Pasagerii ar 
trebui să aibă la dispoziție și mijloace 
extrajudiciare de soluționare a plângerilor 
referitoare la transportatorii aerieni. Cu 
toate acestea, deoarece dreptul la o cale de 
atac eficientă în fața unei instanțe 
judecătorești este un drept fundamental 
recunoscut în articolul 47 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, aceste căi nu ar trebui să 
împiedice și nici să îngreuneze accesul 
pasagerilor la instanțele judecătorești.

(22) Pasagerii ar trebui să fie informați 
corespunzător cu privire la procedurile 
relevante pentru depunerea cererilor și 
reclamațiilor la transportatorii aerieni și ar 
trebui să primească un răspuns într-o 
perioadă de timp rezonabilă. Pasagerii ar 
trebui să aibă la dispoziție și mijloace 
extrajudiciare de soluționare a plângerilor 
referitoare la transportatorii aerieni. În 
acest sens, pasagerii ar trebui să 
primească adresele și datele de contact ale 
organismelor responsabile de 
desfășurarea acestor proceduri în fiecare 
țară. Cu toate acestea, deoarece dreptul la 
o cale de atac eficientă în fața unei instanțe 
judecătorești este un drept fundamental 
recunoscut în articolul 47 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, aceste căi nu ar trebui să 
împiedice și nici să îngreuneze accesul 
pasagerilor la instanțele judecătorești.

Or. fr
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Amendamentul 110
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pasagerii ar trebui să fie informați 
corespunzător cu privire la procedurile 
relevante pentru depunerea cererilor și 
reclamațiilor la transportatorii aerieni și ar 
trebui să primească un răspuns într-o 
perioadă de timp rezonabilă. Pasagerii ar 
trebui să aibă la dispoziție și mijloace 
extrajudiciare de soluționare a plângerilor 
referitoare la transportatorii aerieni. Cu 
toate acestea, deoarece dreptul la o cale de 
atac eficientă în fața unei instanțe 
judecătorești este un drept fundamental 
recunoscut în articolul 47 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, aceste căi nu ar trebui să 
împiedice și nici să îngreuneze accesul 
pasagerilor la instanțele judecătorești.

(22) Pasagerii ar trebui să fie informați 
corespunzător cu privire la procedurile 
relevante pentru depunerea cererilor și 
reclamațiilor la transportatorii aerieni și cu 
privire la termenele aferente acestora, în 
special cele prevăzute la articolul 16a 
alineatul (2). Ei ar trebui să primească un 
răspuns în termen de o lună de la 
depunerea cererii sau a reclamației.
Pasagerii ar trebui să aibă la dispoziție și 
mijloace extrajudiciare de soluționare a 
plângerilor referitoare la transportatorii 
aerieni. Cu toate acestea, deoarece dreptul 
la o cale de atac eficientă în fața unei 
instanțe judecătorești este un drept
fundamental recunoscut în articolul 47 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, aceste căi nu ar trebui să 
împiedice și nici să îngreuneze accesul 
pasagerilor la instanțele judecătorești. 
Pentru o procesare rapidă și 
necostisitoare a reclamațiilor, atât pe cale 
extrajudiciară, cât și în instanță, ar trebui 
să se recomande recurgerea la 
procedurile online și alternative de 
soluționare a litigiilor, precum și la 
procedura europeană cu privire la cererile 
de despăgubire cu valoare redusă.

Or. en

Amendamentul 111
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Considerentul 28
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pasagerii nu sunt întotdeauna siguri de 
dimensiunea, greutatea sau numărul 
bagajelor pe care au dreptul să le ia la bord. 
Pentru a se asigura că pasagerii sunt pe 
deplin conștienți de caracteristicile 
bagajelor de cabină și de cală permise 
conform biletului achiziționat, 
transportatorii aerieni trebuie să indice în 
mod clar aceste caracteristici în momentul 
rezervării și la aeroport.

(28) Pasagerii nu sunt întotdeauna siguri de 
dimensiunea, greutatea sau numărul 
bagajelor pe care au dreptul să le ia la bord. 
Pentru a se asigura că pasagerii sunt pe 
deplin conștienți de caracteristicile 
bagajelor de cabină și de cală permise 
conform biletului achiziționat, 
transportatorii aerieni ar trebui să indice în 
mod clar aceste caracteristici în momentul 
rezervării și la aeroport. Pe lângă bagajul 
de cabină, pasagerilor ar trebui să li se 
permită să transporte la bord și o geantă 
mică, astfel încât să se evite situația în 
care obiectele de uz personal esențiale, 
cum ar fi portofelele sau medicamentele, 
să fie scoase din bagajele de cabină 
depozitate de obicei în compartimentele 
aflate exact deasupra locului pasagerilor 
și care, din cauza lipsei de spațiu, pot fi 
depozitate în alte compartimente aflate 
deasupra locului altor pasageri. Prin 
urmare, abordarea adoptată de compania 
aeriană Ryanair nu este permisă.

Or. de

Amendamentul 112
Sylvana Rapti

Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Obiectele de uz personal esențiale și 
cumpărăturile din aeroport ar trebui să 
fie întotdeauna permise fără niciun cost 
suplimentar, pe lângă volumul maxim 
admis ca bagaj de mână.

Or. en
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Amendamentul 113
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Pentru a proteja pasagerii împotriva 
restricțiilor excesive privind bagajul de 
mână, acestora ar trebui să li se permită 
să transporte gratuit în cabină unele 
obiecte de uz personal esențiale, inclusiv 
cumpărăturile din aeroport, care depășesc 
volumul maxim admis pentru bagajul de 
mână.

Or. el

Justificare

Această dispoziție protejează pasagerii împotriva restricțiilor excesive privind bagajul de 
mână și le permite să transporte în cabină un bagaj de mână cu un volum rezonabil, inclusiv 
cumpărăturile din aeroport.

Amendamentul 114
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Este necesar ca limitele pecuniare 
exprimate în Regulamentul (CE) nr. 
2027/97 să fie modificate pentru a se ține 
cont de evoluțiile economice, în linie cu 
revizuirea efectuată de Organizația 
Aviației Civile Internaționale (OACI) în 
2009, în temeiul articolului 24 alineatul 
(2) din Convenția de la Montreal.

(33) Este necesar ca limitele pecuniare 
exprimate în Regulamentul (CE) 
nr. 2027/97 să fie modificate pentru a se 
ține cont de evoluțiile economice.

Or. en
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Amendamentul 115
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34a) Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice și aeroportului din Gibraltar, 
deoarece Gibraltarul este un teritoriu 
britanic de peste mări și deoarece 
aeroportul se află pe teritoriul Uniunii 
Europene.

Or. en

Amendamentul 116
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera d
Regulamentul (CE) nr. 261/2004 
Articolul 2 – litera 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) La definiția noțiunii „anulare” de la 
punctul (l) se adaugă următoarea teză:

eliminat

„un zbor în care aeronava a decolat, dar, 
dintr-un motiv oarecare, a fost ulterior 
obligată să aterizeze la un alt aeroport 
decât aeroportul de destinație sau să 
revină la aeroportul de plecare, este 
considerat un zbor anulat.”

Or. fr

Justificare

Devierea zborurilor are de cele mai multe ori legătură cu problemele existente în materie de 
siguranță, care nu țin de competența companiilor aeriene, iar acestea suportă costurile legate 
de zborul aeronavei (combustibil, taxe de aeroport etc.). Nu este corect să se considere că 
devierea unui zbor înseamnă anularea unui zbor. Acestea fiind spuse, operatorii de transport 
aerian trebuie să le acorde pasagerilor asistență și să le asigure în cel mai scurt timp zborul 
către destinația lor finală. [A se vedea amendamentul la articolul 6 alineatul (4) punctul 4a.]
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Amendamentul 117
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 –punctul 1 – litera d
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 2 – litera l 

Textul propus de Comisie Amendamentul
(d) La definiția noțiunii „anulare” de la 
punctul (l) se adaugă următoarea teză:

eliminat

„un zbor în care aeronava a 
decolat, dar, dintr-un motiv 
oarecare, a fost ulterior obligată să 
aterizeze la un alt aeroport decât 
aeroportul de destinație sau să 
revină la aeroportul de plecare, 
este considerat un zbor anulat.”

Or. pl

Amendamentul 118
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera e
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 2 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(m) «circumstanțe extraordinare» 
înseamnă circumstanțe care, prin natura 
sau originea lor, nu sunt inerente 
exercitării normale a activității 
transportatorului aerian în cauză și
depășesc controlul său efectiv. În sensul 
prezentului regulament, circumstanțele 
extraordinare includ circumstanțele 
prevăzute în anexă;

„(m) «circumstanțe extraordinare» 
înseamnă un eveniment care depășește
controlul efectiv al transportatorului 
aerian. În sensul prezentului regulament, 
circumstanțele extraordinare includ 
circumstanțele prevăzute în anexa 1, fără a 
se limita însă la acestea;

Or. en
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Justificare

Termenul „inerente” nu este un termen clar. Din motive de claritate, ar trebui să se includă 
trimiterea la anexă.

Amendamentul 119
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera e
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 2 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(m) «circumstanțe extraordinare» 
înseamnă circumstanțe care, prin natura 
sau originea lor, nu sunt inerente exercitării 
normale a activității transportatorului 
aerian în cauză și depășesc controlul său 
efectiv. În sensul prezentului regulament, 
circumstanțele extraordinare includ 
circumstanțele prevăzute în anexă;

„(m) «circumstanțe extraordinare» 
înseamnă circumstanțe care, prin natura 
sau originea lor, nu sunt inerente exercitării 
normale a activității transportatorului 
aerian în cauză și depășesc controlul său 
efectiv. În sensul prezentului regulament, 
circumstanțele extraordinare sunt
prevăzute în anexă;

Or. en

Justificare

Din motive de securitate juridică și pentru o mai bună protecție a drepturilor consumatorilor, 
este necesară o listă exhaustivă a „circumstanțelor extraordinare”.

Amendamentul 120
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera e
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 2 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(m) «circumstanțe extraordinare» 
înseamnă circumstanțe care, prin natura 
sau originea lor, nu sunt inerente exercitării 
normale a activității transportatorului 

„(m) «circumstanțe extraordinare» 
înseamnă circumstanțe care, prin natura 
sau originea lor, nu sunt inerente exercitării 
normale a activității transportatorului 
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aerian în cauză și depășesc controlul său 
efectiv. În sensul prezentului regulament, 
circumstanțele extraordinare includ 
circumstanțele prevăzute în anexă;

aerian în cauză și depășesc controlul său 
efectiv. În sensul prezentului regulament, 
circumstanțele extraordinare includ 
circumstanțele prevăzute în lista 
neexhaustivă din anexă. Alte circumstanțe 
pot fi considerate ca fiind 
„extraordinare”, în cazul în care există 
motive obiective care să le justifice;

Or. en

Amendamentul 121
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera e
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 2 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(m) «circumstanțe extraordinare» 
înseamnă circumstanțe care, prin natura 
sau originea lor, nu sunt inerente 
exercitării normale a activității
transportatorului aerian în cauză și 
depășesc controlul său efectiv. În sensul 
prezentului regulament, circumstanțele 
extraordinare includ circumstanțele 
prevăzute în anexă;

„(m) «circumstanțe extraordinare» 
înseamnă circumstanțe care, prin natura 
sau originea lor, nu țin de 
responsabilitatea transportatorului aerian 
în cauză și, în măsura în care nu rezultă 
din nerespectarea normelor și a 
reglementărilor în materie de siguranță,
depășesc controlul său efectiv. În sensul 
prezentului regulament, circumstanțele 
extraordinare includ circumstanțele 
prevăzute în anexă;

Or. pl

Amendamentul 122
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera e
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 2 – litera m
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Textul propus de Comisie Amendamentul

„(m) «circumstanțe extraordinare» 
înseamnă circumstanțe care, prin natura 
sau originea lor, nu sunt inerente exercitării 
normale a activității transportatorului 
aerian în cauză și depășesc controlul său 
efectiv. În sensul prezentului regulament, 
circumstanțele extraordinare includ 
circumstanțele prevăzute în anexă;

„(m) «circumstanțe extraordinare» 
înseamnă circumstanțe care, prin natura 
sau originea lor, nu sunt inerente exercitării 
normale a activității transportatorului 
aerian în cauză și depășesc controlul său 
efectiv. În sensul prezentului regulament, 
circumstanțele extraordinare includ 
circumstanțele prevăzute în anexă, care nu 
au un caracter exhaustiv;

Or. fr

Amendamentul 123
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera e
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 2 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) «zbor de legătură» înseamnă un zbor 
care, în temeiul unui contract de transport 
unic, este destinat să permită călătorilor să 
ajungă la un punct de transfer pentru a se 
îmbarca pe un alt zbor, sau, după caz, 
înseamnă zborul cu plecare din punctul de 
transfer.

(o) «zbor de legătură» înseamnă un zbor 
care, în temeiul unui contract de transport 
unic și al unui cod de rezervare unic, este 
destinat să permită călătorilor să ajungă la 
un punct de transfer pentru a se îmbarca pe 
un alt zbor, sau, în conformitate cu 
articolul 6a, înseamnă zborul cu plecare 
din punctul de transfer;

Or. de

Justificare

Derivă din articolul 6a alineatul (2) și clarifică definiția, făcând posibilă rezervarea mai 
multor bilete separate în cadrul unei singure operațiuni.

Amendamentul 124
Preslav Borissov
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera e
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 2 – litera o

Textul propus de Comisie Amendamentul

(o) «zbor de legătură» înseamnă un zbor 
care, în temeiul unui contract de transport 
unic, este destinat să permită călătorilor să 
ajungă la un punct de transfer pentru a se 
îmbarca pe un alt zbor, sau, după caz, 
înseamnă zborul cu plecare din punctul de 
transfer.

(o) «zbor de legătură» înseamnă un zbor 
care, în temeiul unui contract de transport 
unic și al unui cod unic de rezervare, este 
destinat să permită călătorilor să ajungă la 
un punct de transfer pentru a se îmbarca pe 
un alt zbor, sau, după caz, înseamnă zborul 
cu plecare din punctul de transfer;

Or. en

Amendamentul 125
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera e
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 2 – litera s

Textul propus de Comisie Amendamentul

(s) «prețul biletului» înseamnă prețul 
integral plătit pentru un bilet, inclusiv 
tarifele aeriene, precum și toate taxele 
aplicabile, costurile, suprataxele și 
comisioanele plătite pentru toate serviciile 
obligatorii și opționale incluse în bilet;

(s) «prețul biletului» înseamnă prețul 
integral plătit pentru un bilet, inclusiv 
tarifele aeriene, toate taxele aplicabile, 
costurile, suprataxele și comisioanele 
plătite pentru toate serviciile obligatorii și 
opționale incluse în bilet legate de acea 
parte a călătoriei care presupune 
transport aerian;

Or. en

Justificare

Clarifică faptul că „prețul biletului” se referă doar la serviciile legate de transportul aerian 
(și nu la servicii precum rezervările la hotel sau închirierile auto).
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Amendamentul 126
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera e
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 2 – litera v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) «ora de sosire» înseamnă momentul în 
care aeronava ajunge la locul de sosire și 
frânele de parcare sunt cuplate (in-block 
time);

(v) «ora de sosire» înseamnă momentul în 
care aeronava aterizează pe pistă;

Or. fr

Justificare

Unele probleme existente în aeroport pot cauza o întârziere a aeronavei între momentul 
aterizării și momentul debarcării pasagerilor. Operatorii de transport aerian nu ar trebui să
suporte consecințele pentru aceste întârzieri care nu țin de responsabilitatea lor.

Amendamentul 127
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera e
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 2 – litera w

Textul propus de Comisie Amendamentul

(w) «întârziere pe pistă» înseamnă, la 
plecare, perioada de timp în care aeronava 
rămâne la sol între începutul îmbarcării 
pasagerilor și ora decolării aeronavei sau, 
la sosire, perioada de timp dintre aterizarea 
aeronavei și începerea debarcării 
pasagerilor;

(w) «întârziere pe pistă» înseamnă, la 
plecare, perioada de timp în care aeronava 
rămâne la sol între sfârșitul îmbarcării 
pasagerilor și ora decolării aeronavei sau, 
la sosire, perioada de timp dintre aterizarea 
aeronavei și începerea debarcării 
pasagerilor;

Or. de

Justificare

Întârzierea pe pistă nu ar trebui să fie inclusă în timpul de îmbarcare. Întârzierea pe pistă ar 
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trebui să fie calculată din momentul în care îmbarcarea a luat sfârșit.

Amendamentul 128
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera -a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul în vigoare Amendamentul

(b) pasagerilor care pleacă de pe un 
aeroport situat într-o țară terță către un 
aeroport situat pe teritoriul unui stat 
membru în care se aplică tratatul, 
exceptând cazurile în care aceștia au primit 
indemnizații sau compensații și au 
beneficiat de asistență în țara terță 
respectivă, în cazul în care operatorul de 
transport aerian al zborului respectiv este 
un operator de transport comunitar.

(b) pasagerilor care pleacă de pe un 
aeroport situat într-o țară terță către un 
aeroport situat pe teritoriul unui stat 
membru în care se aplică tratatul, 
exceptând cazurile în care aceștia au primit 
indemnizații sau compensații și au 
beneficiat de asistență în țara terță 
respectivă, în cazul în care operatorul de 
transport aerian al zborului respectiv este 
un operator de transport comunitar sau în 
cazul în care zborul a fost un zbor de 
retur rezervat împreună cu zborul dus cu 
plecare de pe un aeroport din UE al cărui 
operator este un operator de transport 
comunitar.

Or. en

Amendamentul 129
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(3) Dacă pasagerilor li se refuză 
îmbarcarea împotriva voinței lor, 
operatorul de transport aerian le acordă 
imediat compensații în conformitate cu 

„(3) Dacă pasagerilor li se refuză 
îmbarcarea împotriva voinței lor, 
operatorul de transport aerian le acordă,
imediat și fără alte formalități,
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articolul 7 și le oferă asistență în 
conformitate cu articolul 8. Dacă pasagerul 
optează pentru redirecționarea în cel mai 
scurt timp posibil în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (1) litera (b) și dacă ora 
de plecare depășește cu cel puțin două ore 
ora de plecare inițială, operatorul de 
transport aerian asistă pasagerul în 
conformitate cu articolul 9.”

compensații în conformitate cu articolul 7 
și le oferă asistență în conformitate cu 
articolul 8. Dacă pasagerul optează pentru 
redirecționarea în cel mai scurt timp posibil 
în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) 
litera (b) și dacă ora de plecare depășește 
cu cel puțin două ore ora de plecare 
inițială, operatorul de transport aerian 
asistă pasagerul în conformitate cu 
articolul 9.”

Or. en

Amendamentul 130
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(3) Dacă pasagerilor li se refuză 
îmbarcarea împotriva voinței lor, 
operatorul de transport aerian le acordă 
imediat compensații în conformitate cu 
articolul 7 și le oferă asistență în 
conformitate cu articolul 8. Dacă pasagerul 
optează pentru redirecționarea în cel mai 
scurt timp posibil în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (1) litera (b) și dacă 
ora de plecare depășește cu cel puțin două 
ore ora de plecare inițială, operatorul de 
transport aerian asistă pasagerul în 
conformitate cu articolul 9.”

„(3) Dacă pasagerilor li se refuză 
îmbarcarea împotriva voinței lor pentru 
segmentul dus sau întors al zborului, 
operatorul de transport aerian le acordă 
imediat compensații în conformitate cu 
articolul 7 și le oferă asistență în 
conformitate cu articolul 8. Dacă pasagerul 
optează pentru redirecționarea în cel mai 
scurt timp posibil în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (1) litera (b), 
operatorul de transport aerian asistă 
pasagerul în conformitate cu articolul 9.”

Or. en

Amendamentul 131
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
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Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(4) Alineatele (1), (2) și (3) se aplică, de 
asemenea, biletelor retur cu care 
pasagerului i se refuză îmbarcarea pe 
segmentul retur pe motiv că acesta nu s-a 
îmbarcat pe segmentul tur sau nu a plătit 
un cost suplimentar în acest scop.

„(4) Fără a aduce atingere clauzelor 
contractuale care prevăd contrariul în 
mod explicit și clar, alineatele (1), (2) 
și (3) se aplică, de asemenea, biletelor retur 
cu care pasagerului i se refuză îmbarcarea 
pe segmentul retur pe motiv că acesta nu s-
a îmbarcat pe segmentul tur sau nu a plătit 
un cost suplimentar în acest scop.

În cazul în care o clauză contractuală 
interzice în mod explicit și clar 
îmbarcarea pasagerilor pe segmentul 
retur pe motiv că aceștia nu s-au îmbarcat 
pe segmentul tur, pasagerii sunt 
informați, în diferite stadii ale rezervării 
lor, cu privire la condițiile aplicabile 
zborului de întoarcere în cazul 
neefectuării zborului-dus și în special:
– cu privire la faptul că li se poate refuza 
îmbarcarea pe segmentul retur dacă, fără 
a avea un motiv întemeiat, nu au efectuat 
zborul-dus;
– cu privire la tipul motivelor considerate 
a fi întemeiate pentru neefectuarea unui 
zbor-dus, precum și termenele și 
mijloacele prin care pot informa în mod 
adecvat operatorul de transport aerian.

Or. fr

Justificare

Operatorii de transport aerian nu trebuie să aibă posibilitatea de a refuza îmbarcarea pe 
segmentul retur din cauza „neprezentării” (no show) la zborul-dus, în special în cazul 
pasagerilor de bună-credință care nu au putut efectua zborul-dus din motive întemeiate. Însă 
impunerea unei interdicții totale ar putea limita zborurile indirecte efectuate la prețuri mai 
mici decât zborurile directe. Trebuie să se permită stabilirea unor clauze specifice privind 
neprezentarea (no show), care să fie în mod obligatoriu însoțite de o informare deplină a 
consumatorilor și de o excepție în cazul în care există „motive întemeiate”.
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Amendamentul 132
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(4) Alineatele (1), (2) și (3) se aplică, de 
asemenea, biletelor retur cu care 
pasagerului i se refuză îmbarcarea pe 
segmentul retur pe motiv că acesta nu s-a 
îmbarcat pe segmentul tur sau nu a plătit 
un cost suplimentar în acest scop.

„(4) Alineatele (1), (2) și (3) se aplică, de 
asemenea, biletelor tur-retur cu care 
pasagerului i se refuză îmbarcarea pe 
segmentul retur sau tur pe motiv că acesta 
nu s-a îmbarcat pe segmentul tur sau pe un 
segment al zborului sau nu a plătit un cost 
suplimentar în acest scop.

Or. de

Amendamentul 133
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(4) Alineatele (1), (2) și (3) se aplică, de 
asemenea, biletelor retur cu care 
pasagerului i se refuză îmbarcarea pe 
segmentul retur pe motiv că acesta nu s-a 
îmbarcat pe segmentul tur sau nu a plătit 
un cost suplimentar în acest scop.

„(4) Alineatele (1), (2) și (3) se aplică, de 
asemenea, biletelor retur cu care 
pasagerului i se refuză îmbarcarea pe 
segmentul retur pe motiv că acesta nu s-a 
îmbarcat pe segmentul tur sau nu a plătit 
un cost suplimentar în acest scop. În 
sensul prezentului alineat, pasagerului nu 
i se refuză îmbarcarea dacă biletul 
include mai mult de două zboruri și dacă 
pasagerul nu s-a îmbarcat pe segmentele 
precedente sau nu s-a îmbarcat în ordinea 
stabilită. În cazul în care pasagerul nu s-a 
îmbarcat din cauza unor circumstanțe 
extraordinare inevitabile, acesta se poate 
îmbarca pe segmentele de zbor rămase 
care compun călătoria în ordinea 
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stabilită, cu condiția să facă dovada 
circumstanțelor extraordinare respective 
nu mai târziu de data la care are loc 
următorul zbor.

Or. de

Amendamentul 134
Sylvana Rapti

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(4) Alineatele (1), (2) și (3) se aplică, de 
asemenea, biletelor retur cu care 
pasagerului i se refuză îmbarcarea pe 
segmentul retur pe motiv că acesta nu s-a 
îmbarcat pe segmentul tur sau nu a plătit 
un cost suplimentar în acest scop.

(Nu privește versiunea în limba română.)

[Prezentul amendament privește numai 
versiunea în limba greacă. Amendamentul 
vizează să corecteze o greșeală existentă în 
versiunea în limba greacă a propunerii 
Comisiei, în care se face trimitere numai la 
alineatele (1) și (2), nu la 
alineatele (1), (2) și (3) ca în celelalte 
versiuni lingvistice.]

Or. el

Amendamentul 135
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 4 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

„(4) Alineatele (1), (2) și (3) se aplică, de 
asemenea, biletelor retur cu care 
pasagerului i se refuză îmbarcarea pe 
segmentul retur pe motiv că acesta nu s-a 
îmbarcat pe segmentul tur sau nu a plătit 
un cost suplimentar în acest scop.

(Nu privește versiunea în limba română.)

[Prezentul amendament privește numai 
versiunea în limba greacă. Amendamentul 
vizează să corecteze o greșeală existentă în 
versiunea în limba greacă a propunerii 
Comisiei, în care se face trimitere numai la 
alineatele (1) și (2), nu la 
alineatele (1), (2) și (3) ca în celelalte 
versiuni lingvistice.]

Or. el

Amendamentul 136
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă pasagerul sau un intermediar care 
acționează în numele unui pasager 
raportează o greșeală de ortografiere a 
numelui unuia sau mai multor pasageri 
incluși în același contract de transport, care 
poate conduce la refuzul la îmbarcare, 
transportatorul aerian trebuie să corecteze
această greșeală cu cel puțin 48 de ore
înainte de plecare, fără niciun cost 
suplimentar pentru pasageri sau 
intermediar, cu excepția cazului în care 
acesta este împiedicat să acționeze în acest 
sens prin legislația națională sau 
internațională.”

(5) Dacă pasagerul sau un intermediar care 
acționează în numele unui pasager 
raportează o greșeală de ortografiere a 
numelui sau a titlului unuia sau mai multor 
pasageri incluși în același contract de 
transport, care poate conduce la refuzul la 
îmbarcare, transportatorul aerian 
corectează această greșeală înainte de 
plecare, fără niciun cost suplimentar pentru 
pasageri sau intermediar, cu excepția 
cazului în care acesta este împiedicat să 
acționeze în acest sens prin legislația 
națională sau internațională.”
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Or. en

Amendamentul 137
Sylvana Rapti

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(3) Operatorul de transport aerian nu este 
obligat să plătească compensații în 
conformitate cu articolul 7 dacă poate face 
dovada că anularea este provocată de 
împrejurări excepționale și că nu a putut fi 
evitată în pofida luării tuturor măsurilor 
posibile și rezonabile. Astfel de 
circumstanțe extraordinare pot fi invocate 
numai în măsura în care afectează zborul 
respectiv sau zborului precedent operat de 
aceeași aeronavă.”

„(3) Operatorul de transport aerian nu este 
obligat să plătească compensații în 
conformitate cu articolul 7 dacă poate face 
dovada că anularea este provocată de 
împrejurări excepționale și că nu a putut fi 
evitată în pofida luării tuturor măsurilor 
posibile și rezonabile. Astfel de 
circumstanțe extraordinare pot fi invocate 
numai în măsura în care afectează zborul 
respectiv sau zborul precedent operat de 
aceeași aeronavă. În cazul în care, la 
cererea unui pasager, operatorul de 
transport aerian nu face dovada scrisă a 
unor astfel de circumstanțe extraordinare, 
operatorul în cauză este obligat să 
plătească compensații.”

Or. en

Amendamentul 138
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(3) Operatorul de transport aerian nu este 
obligat să plătească compensații în 
conformitate cu articolul 7 dacă poate face 

„(3) Operatorul de transport aerian nu este 
obligat să plătească compensații în
conformitate cu articolul 7 dacă poate face 
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dovada că anularea este provocată de 
împrejurări excepționale și că nu a putut fi 
evitată în pofida luării tuturor măsurilor 
posibile și rezonabile. Astfel de 
circumstanțe extraordinare pot fi invocate 
numai în măsura în care acestea afectează 
zborul respectiv sau a zborul precedent 
operat de aceeași aeronavă.”

dovada că anularea este provocată de 
împrejurări excepționale și că nu a putut fi 
evitată în pofida luării tuturor măsurilor 
posibile și rezonabile. Astfel de 
circumstanțe extraordinare pot fi invocate 
numai în măsura în care acestea afectează 
zborul respectiv sau a zborul precedent 
operat de aceeași aeronavă. În cazul în 
care operatorul de transport aerian nu 
prezintă, în termen de două săptămâni, 
dovezi privind faptul că nu este 
responsabil de circumstanțele 
extraordinare specifice și că a luat toate 
măsurile necesare pentru a împiedica 
anularea sau întârzierea zborului, 
pasagerii primesc, fără întârziere, 
despăgubirile prevăzute de prezentul 
regulament.”

Or. de

Amendamentul 139
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera ca (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 5 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Se adaugă următorul alineat (5a):
„(5a) În cazul anulării unui zbor din 
cauza insolvenței unui operator de 
transport aerian sau a suspendării 
activității unui operator de transport 
aerian, pasagerii au dreptul la 
rambursare sau la un zbor de întoarcere 
la locul de plecare, în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (1) litera (a) și 
dreptul la asistență specificat la 
articolul 9. Operatorii de transport aerian 
prezintă dovezi suficiente drept garanție 
pentru rambursare și repatriere.”
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Or. de

Justificare

În cazul anulării unui zbor din cauza insolvenței unui operator de transport aerian sau din 
orice alt motiv, pasagerii trebuie să fie protejați. Protecția asigurată pasagerilor includ și 
cazurile în care o licență de operare este revocată.

Amendamentul 140
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) dacă întârzierea este de cel puțin două 
ore, asistența specificată la articolul 9 
alineatul (1) litera (a) și la articolul 9 
alineatul (2); și

(i) asistența specificată la articolul 9 
alineatul (1) litera (a) și la articolul 9 
alineatul (2); și

Or. de

Amendamentul 141
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) dacă întârzierea este de cel puțin cinci
ore și include una sau mai multe nopți, 
asistența specificată la articolul 9 alineatul 
(1) litera (b) și la articolul 9 alineatul (1) 
litera (c); și

(ii) dacă întârzierea este de cel puțin trei
ore și include una sau mai multe nopți, 
asistența specificată la articolul 9 
alineatul (1) litera (b) și la articolul 9 
alineatul (1) litera (c); și

Or. de
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Amendamentul 142
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 1 – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dacă întârzierea este de cel puțin cinci
ore, asistența specificată la articolul 8 
alineatul (1) litera (a).

(iii) dacă întârzierea este de cel puțin trei
ore, asistența specificată la articolul 8 
alineatul (1).

Or. de

Amendamentul 143
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cu o întârziere de cel puțin cinci ore 
față de ora programată de sosire pentru 
toate călătoriile în interiorul UE și pentru 
călătoriile înspre/dinspre țări terțe de 3 500 
kilometri sau mai puțin;

(a) cu o întârziere de cel puțin trei ore față 
de ora programată de sosire pentru toate 
călătoriile în interiorul UE și pentru 
călătoriile înspre/dinspre țări terțe de 3 500 
kilometri sau mai puțin;

Or. de

Amendamentul 144
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cu o întârziere de cel puțin cinci ore 
față de ora programată de sosire pentru 
toate călătoriile în interiorul UE și pentru 
călătoriile înspre/dinspre țări terțe de 3 500 
kilometri sau mai puțin;

(a) cu o întârziere de cel puțin trei ore față 
de ora programată de sosire pentru toate 
călătoriile în interiorul UE și pentru 
călătoriile înspre/dinspre țări terțe de 3 500 
kilometri sau mai puțin;

Or. de

Amendamentul 145
Catherine Stihler

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cu o întârziere de cel puțin cinci ore 
față de ora programată de sosire pentru 
toate călătoriile în interiorul UE și pentru 
călătoriile înspre/dinspre țări terțe de 3 500 
kilometri sau mai puțin;

(a) cu o întârziere de cel puțin trei ore față 
de ora programată de sosire pentru toate 
călătoriile în interiorul UE și pentru 
călătoriile înspre/dinspre țări terțe de 3 500 
kilometri sau mai puțin;

Or. en

Amendamentul 146
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cu o întârziere de cel puțin nouă ore 
față de ora programată de sosire pentru 
călătoriile înspre/dinspre țări terțe, pe 
distanțe între 3 500 și 6 000 de kilometri;

(b) cu o întârziere de cel puțin cinci ore 
față de ora programată de sosire pentru 
călătoriile înspre/dinspre țări terțe, pe 
distanțe între 3 500 și 6 000 de kilometri;
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Or. de

Amendamentul 147
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cu o întârziere de cel puțin nouă ore 
față de ora programată de sosire pentru 
călătoriile înspre/dinspre țări terțe, pe 
distanțe între 3 500 și 6 000 de kilometri;

(b) cu o întârziere de cel puțin cinci ore 
față de ora programată de sosire pentru 
călătoriile înspre/dinspre țări terțe pe 
distanțe de peste 3 500 de kilometri.

Or. de

Amendamentul 148
Catherine Stihler

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cu o întârziere de cel puțin nouă ore 
față de ora programată de sosire pentru 
călătoriile înspre/dinspre țări terțe, pe 
distanțe între 3 500 și 6 000 de kilometri;

(b) cu o întârziere de cel puțin cinci ore 
față de ora programată de sosire pentru 
călătoriile înspre/dinspre țări terțe, pe 
distanțe între 3 500 și 6 000 de kilometri;

Or. en

Amendamentul 149
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
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Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cu o întârziere de cel puțin 
douăsprezece ore față de ora programată 
de sosire pentru călătoriile înspre/dinspre 
țări terțe pe distanțe mai mari de 6 000 de 
kilometri.

eliminat

Or. de

Amendamentul 150
Catherine Stihler

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cu o întârziere de cel puțin 
douăsprezece ore față de ora programată 
de sosire pentru călătoriile înspre/dinspre 
țări terțe pe distanțe mai mari de 6 000 de 
kilometri.

eliminat

Or. en

Amendamentul 151
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cu o întârziere de cel puțin 
douăsprezece ore față de ora programată 
de sosire pentru călătoriile înspre/dinspre 

(c) cu o întârziere de cel puțin șapte ore 
față de ora programată de sosire pentru 
călătoriile înspre/dinspre țări terțe pe 
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țări terțe pe distanțe mai mari de 6 000 de 
kilometri.

distanțe mai mari de 6 000 de kilometri.

Or. de

Amendamentul 152
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorul de transport aerian nu este 
obligat să plătească compensații în 
conformitate cu articolul 7 dacă se poate 
dovedi că întârzierea sau schimbarea de 
program este cauzată de circumstanțe 
extraordinare și că întârzierea sau 
schimbarea de program nu ar fi putut fi 
evitate chiar dacă ar fi fost luate toate 
măsurile rezonabile. Astfel de circumstanțe 
extraordinare pot fi invocate numai în 
măsura în care acestea afectează zborul 
respectiv sau a zborul precedent operat de 
aceeași aeronavă.

(4) Operatorul de transport aerian nu este 
obligat să plătească compensații în 
conformitate cu articolul 7 dacă se poate 
dovedi că întârzierea sau schimbarea de 
program este cauzată de circumstanțe 
extraordinare și că întârzierea sau 
schimbarea de program nu ar fi putut fi 
evitate chiar dacă ar fi fost luate toate 
măsurile rezonabile. Astfel de circumstanțe 
extraordinare pot fi invocate numai în 
măsura în care acestea afectează zborul 
respectiv sau a zborul precedent operat de 
aceeași aeronavă. Pasagerii îi pot solicita 
operatorului de transport aerian să le 
furnizeze toate informațiile cu privire la 
aceste circumstanțe extraordinare.

Or. fr

Amendamentul 153
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 4 – punctul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În cazul în care aterizarea unei 
aeronave a fost deviată pe un alt aeroport 
decât cel prevăzut inițial din motive care 
nu țin de responsabilitatea operatorului 
de transport aerian, acesta asigură 
transportul pasagerilor săi în cel mai 
scurt timp posibil la punctul de sosire și le 
oferă asistență în temeiul articolului 8 
alineatul (1) litera (a).

Or. fr

Justificare

Este nedrept pentru operatorii de transport aerian să se considere că un zbor redirecționat 
este un zbor anulat, astfel cum a propus Comisia Europeană. Cu toate acestea, operatorii de 
transport aerian trebuie să asigure transportul pasagerilor lor la destinația finală în timpul 
cel mai scurt și să le ofere un număr de mese direct proporțional cu timpul de așteptare.

Amendamentul 154
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Sub rezerva constrângerilor de 
siguranță, în cazul în care o întârziere pe 
pistă depășește o oră, operatorul de 
transport aerian furnizează gratuit accesul 
la instalații sanitare și la apă potabilă, 
asigură un nivel adecvat de încălzire sau 
răcire în cabina pasagerilor și se asigură că, 
în caz de nevoie, se pot asigura îngrijiri 
medicale. În cazul în care o întârziere pe 
pistă atinge un maxim de cinci ore, 
aeronavele vor reveni la poarta de 
îmbarcare sau la un alt punct de debarcare 
unde pasagerilor li se permite să debarce și 
să beneficieze de aceeași asistență 

(5) Sub rezerva constrângerilor de 
siguranță, în cazul în care o întârziere pe 
pistă depășește o oră, operatorul de 
transport aerian furnizează gratuit accesul 
la instalații sanitare și la apă potabilă, 
asigură un nivel adecvat de încălzire sau 
răcire în cabina pasagerilor și se asigură că, 
în caz de nevoie, se pot asigura îngrijiri 
medicale. În cazul în care o întârziere pe 
pistă atinge un maxim de trei ore, 
aeronavele revin la poarta de îmbarcare sau 
la un alt punct de debarcare unde 
pasagerilor li se permite să debarce și să 
beneficieze de aceeași asistență menționată 
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menționată la alineatul (1), cu excepția 
cazului în care există motive de securitate 
sau de siguranță care împiedică aeronava 
să își părăsească poziția de pe pistă.

la alineatul (1), cu excepția cazului în care 
există motive de securitate sau de siguranță 
care împiedică aeronava să își părăsească 
poziția de pe pistă.

Or. de

Amendamentul 155
Sylvana Rapti

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Sub rezerva constrângerilor de 
siguranță, în cazul în care o întârziere pe 
pistă depășește o oră, operatorul de 
transport aerian furnizează gratuit accesul 
la instalații sanitare și la apă potabilă, 
asigură un nivel adecvat de încălzire sau 
răcire în cabina pasagerilor și se asigură că, 
în caz de nevoie, se pot asigura îngrijiri 
medicale. În cazul în care o întârziere pe 
pistă atinge un maxim de cinci ore, 
aeronavele vor reveni la poarta de 
îmbarcare sau la un alt punct de debarcare 
unde pasagerilor li se permite să debarce și 
să beneficieze de aceeași asistență 
menționată la alineatul (1), cu excepția 
cazului în care există motive de securitate 
sau de siguranță care împiedică aeronava 
să își părăsească poziția de pe pistă.”

(5) Sub rezerva constrângerilor de 
siguranță, în cazul în care are loc o 
întârziere pe pistă, operatorul de transport 
aerian furnizează gratuit accesul la 
instalații sanitare și la apă potabilă, asigură 
un nivel adecvat de încălzire sau răcire în 
cabina pasagerilor și se asigură că, în caz 
de nevoie, se pot asigura îngrijiri medicale. 
În cazul în care o întârziere pe pistă atinge 
un maxim de două ore, aeronavele revin la 
poarta de îmbarcare sau la un alt punct de 
debarcare unde pasagerilor li se permite să 
debarce și să beneficieze de aceeași 
asistență menționată la alineatul (1), cu 
excepția cazului în care există motive de 
securitate sau de siguranță care împiedică 
aeronava să își părăsească poziția de pe 
pistă.”

Or. en

Amendamentul 156
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
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Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Sub rezerva constrângerilor de 
siguranță, în cazul în care o întârziere pe 
pistă depășește o oră, operatorul de 
transport aerian furnizează gratuit accesul 
la instalații sanitare și la apă potabilă, 
asigură un nivel adecvat de încălzire sau 
răcire în cabina pasagerilor și se asigură că, 
în caz de nevoie, se pot asigura îngrijiri 
medicale. În cazul în care o întârziere pe 
pistă atinge un maxim de cinci ore, 
aeronavele vor reveni la poarta de 
îmbarcare sau la un alt punct de debarcare 
unde pasagerilor li se permite să debarce și 
să beneficieze de aceeași asistență 
menționată la alineatul (1), cu excepția 
cazului în care există motive de securitate 
sau de siguranță care împiedică aeronava 
să își părăsească poziția de pe pistă.

(5) Sub rezerva constrângerilor de 
siguranță, în cazul în care o întârziere pe 
pistă depășește o oră, operatorul de 
transport aerian furnizează gratuit accesul 
la instalații sanitare și la apă potabilă, 
asigură un nivel adecvat de încălzire sau 
răcire în cabina pasagerilor și se asigură că, 
în caz de nevoie, se pot asigura îngrijiri 
medicale. În cazul în care o întârziere pe 
pistă atinge un maxim de două ore, 
aeronavele revin la poarta de îmbarcare sau 
la un alt punct de debarcare unde 
pasagerilor li se permite să debarce și să 
beneficieze de aceeași asistență menționată 
la alineatul (1), cu excepția cazului în care 
există motive de securitate sau de siguranță 
care împiedică aeronava să își părăsească 
poziția de pe pistă.

Or. de

Amendamentul 157
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Sub rezerva constrângerilor de 
siguranță, în cazul în care o întârziere pe 
pistă depășește o oră, operatorul de 
transport aerian furnizează gratuit accesul 
la instalații sanitare și la apă potabilă, 
asigură un nivel adecvat de încălzire sau 
răcire în cabina pasagerilor și se asigură că, 
în caz de nevoie, se pot asigura îngrijiri 
medicale. În cazul în care o întârziere pe 
pistă atinge un maxim de cinci ore, 

(5) Sub rezerva constrângerilor de 
siguranță, în cazul în care are loc o 
întârziere pe pistă, operatorul de transport 
aerian furnizează gratuit accesul la 
instalații sanitare și la apă potabilă, asigură 
un nivel adecvat de încălzire sau răcire în 
cabina pasagerilor și se asigură că, în caz 
de nevoie, se pot asigura îngrijiri medicale. 
În cazul în care o întârziere pe pistă atinge 
un maxim de două ore, aeronavele revin la 
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aeronavele vor reveni la poarta de 
îmbarcare sau la un alt punct de debarcare 
unde pasagerilor li se permite să debarce și 
să beneficieze de aceeași asistență 
menționată la alineatul (1), cu excepția 
cazului în care există motive de securitate 
sau de siguranță care împiedică aeronava 
să își părăsească poziția de pe pistă.”

poarta de îmbarcare sau la un alt punct de 
debarcare unde pasagerilor li se permite să 
debarce și să beneficieze de aceeași 
asistență menționată la alineatul (1), cu 
excepția cazului în care există motive de 
securitate sau de siguranță care împiedică 
aeronava să își părăsească poziția de pe 
pistă.”

Or. el

Justificare

Durata de cinci ore a întârzierii pe pistă care permite pasagerilor să debarce este prea 
îndelungată și ar trebui să fie înlocuită cu o durată de două ore. În plus, în cazul unei 
întârzieri pe pistă, operatorul de transport aerian trebuie să aibă obligația de a furniza 
pasagerilor servicii de bază gratuite.

Amendamentul 158
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Sub rezerva constrângerilor de 
siguranță, în cazul în care o întârziere pe 
pistă depășește o oră, operatorul de 
transport aerian furnizează gratuit accesul 
la instalații sanitare și la apă potabilă, 
asigură un nivel adecvat de încălzire sau 
răcire în cabina pasagerilor și se asigură că, 
în caz de nevoie, se pot asigura îngrijiri 
medicale. În cazul în care o întârziere pe 
pistă atinge un maxim de cinci ore, 
aeronavele vor reveni la poarta de 
îmbarcare sau la un alt punct de debarcare 
unde pasagerilor li se permite să debarce și 
să beneficieze de aceeași asistență 
menționată la alineatul (1), cu excepția 
cazului în care există motive de securitate 
sau de siguranță care împiedică aeronava 
să își părăsească poziția de pe pistă.”

(5) Sub rezerva constrângerilor de 
siguranță, în cazul în care o întârziere pe 
pistă depășește o oră, operatorul de 
transport aerian furnizează gratuit accesul 
la instalații sanitare și la apă potabilă, 
asigură un nivel adecvat de încălzire sau 
răcire în cabina pasagerilor și se asigură că, 
în caz de nevoie, se pot asigura îngrijiri 
medicale. În cazul în care o întârziere pe 
pistă atinge un maxim de patru ore, 
aeronavele revin la poarta de îmbarcare sau 
la un alt punct de debarcare unde 
pasagerilor li se permite să debarce și să 
beneficieze de aceeași asistență menționată 
la alineatul (1), cu excepția cazului în care 
există motive de securitate, de siguranță 
sau legislative care împiedică aeronava să 
își părăsească poziția de pe pistă.”

Or. fr
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Justificare

Perioada de așteptare de 5 ore într-un avion blocat pe pistă este extrem de îndelungată 
pentru pasageri și trebuie să fie redusă. În schimb, în ceea ce privește motivele care pot 
împiedica aeronava să își părăsească poziția de pe pistă, trebuie să se ia în considerare 
motivele legale care pot împiedica pasagerii să debarce, în special motivele legate de 
politicile de imigrare.

Amendamentul 159
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cazul unei întârzieri pe pistă care 
depășește o oră, pasagerilor li se oferă 
alimente și băuturi răcoritoare în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1) 
litera (a).

Or. el

Amendamentul 160
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera ca (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 5 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se adaugă următorul alineat (5a):
„(5a) În cazul anulării unui zbor din 
cauza insolvenței unui operator de 
transport aerian sau a suspendării 
activității unui operator de transport 
aerian determinată de revocarea licenței 
sale de operare, pasagerii au dreptul la 
rambursare sau la un zbor de întoarcere 
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la locul de plecare, în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (1) litera (a), precum 
și dreptul la asistență specificat la 
articolul 9. Operatorii de transport aerian 
prezintă dovezi suficiente drept garanție 
pentru rambursare și repatriere.”

Or. fr

Justificare

În cazul în care pasagerii se confruntă cu situația în care un operator de transport aerian își 
încetează activitatea, trebuie să se asigure protecția acestora fie prin rambursarea prețului 
biletului neutilizat, fie prin repatrierea lor în cazul blocării în străinătate. Tipul de protecție 
care trebuie prevăzut în această situație ar trebui să fie cel deja stabilit în cazul clienților 
care au rezervat pachete de servicii pentru călătorii (Directiva 90/314/CEE). Operatorii de 
transport aerian au posibilitatea de a stabili modalitatea de asigurare a protecției 
pasagerilor (fonduri, asigurări etc.).

Amendamentul 161
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un pasager pierde un 
zbor de legătură ca urmare a unei întârzieri 
sau a unei schimbări a orarului unui zbor 
precedent, transportatorul aerian comunitar 
care operează zborul de legătură oferă 
pasagerului:

(1) În cazul în care un pasager pierde un 
zbor de legătură ca urmare a unei întârzieri 
sau a unei schimbări a orarului unui zbor 
precedent, transportatorul aerian comunitar 
responsabil de întârziere oferă 
pasagerului:

Or. en

Amendamentul 162
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
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Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 a – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un pasager pierde un 
zbor de legătură ca urmare a unei întârzieri 
sau a unei schimbări a orarului unui zbor 
precedent, transportatorul aerian comunitar 
care operează zborul de legătură oferă 
pasagerului:

(1) În cazul în care un pasager pierde un 
zbor de legătură ca urmare a unei întârzieri 
sau a unei schimbări a orarului unui zbor 
precedent, transportatorul aerian comunitar 
responsabil de întârziere oferă 
pasagerului:

Or. en

Amendamentul 163
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 a – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un pasager pierde un 
zbor de legătură ca urmare a unei întârzieri 
sau a unei schimbări a orarului unui zbor 
precedent, transportatorul aerian comunitar 
care operează zborul de legătură oferă 
pasagerului:

(1) În cazul în care un pasager pierde un 
zbor de legătură ca urmare a unei întârzieri 
sau a unei schimbări a orarului unui zbor 
precedent, transportatorul aerian comunitar 
responsabil de întârziere oferă 
pasagerului:

Or. pl

Amendamentul 164
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un pasager pierde un (1) În cazul în care un pasager pierde un 
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zbor de legătură ca urmare a unei întârzieri 
sau a unei schimbări a orarului unui zbor 
precedent, transportatorul aerian comunitar 
care operează zborul de legătură oferă 
pasagerului:

zbor de legătură ca urmare a unei întârzieri 
sau a unei schimbări a orarului unui zbor 
precedent, transportatorul aerian comunitar 
responsabil de întârziere:

Or. fr

Justificare

Este corect ca transportatorul aerian responsabil de întârziere să suporte consecințele, și nu 
transportatorul care operează zborul de legătură.

Amendamentul 165
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 a – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care un pasager pierde un 
zbor de legătură ca urmare a unei întârzieri 
sau a unei schimbări a orarului unui zbor 
precedent, transportatorul aerian comunitar 
care operează zborul de legătură oferă 
pasagerului:

(1) În cazul în care un pasager pierde un 
zbor de legătură ca urmare a unei întârzieri 
sau a unei schimbări a orarului unui zbor 
precedent, transportatorul aerian comunitar 
responsabil de întârziere oferă 
pasagerului:

Or. de

Justificare

Derivă din articolul 6a alineatul (2). Calcularea despăgubirii ar trebui să se facă în funcție 
de durata întârzierii zborului în cauză, și nu de durata totală a întârzierii la destinația finală. 
În cazul zborurilor de legătură care fac obiectul unei rezervări unice, pasagerii sunt de 
asemenea protejați de contractul în sine și de Convenția de la Montreal.

Amendamentul 166
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
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Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 a – alineatul 1 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) asistența prevăzută la articolul 9 
alineatul (1) litera (a) și la articolul 9 
alineatul (2) dacă pasagerul este nevoit să 
aștepte zborul de legătură cel puțin două 
ore; și

(i) asistența specificată la articolul 9 
alineatul (1) litera (a) și la articolul 9 
alineatul (2); și

Or. de

Amendamentul 167
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 a – alineatul 1 – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dacă ora de plecare programată a 
zborului alternativ sau a altor moduri de 
transport oferite în temeiul articolului 8 
depășește cu cel puțin 5 ore ora programată 
de plecare a zborului pierdut și întârzierea 
include una sau mai multe nopți, asistența 
prevăzută la articolul 9 alineatul (1) litera 
(b) și la articolul 9 alineatul (1) litera (c).

(iii) dacă ora de plecare programată a 
zborului alternativ sau a altor moduri de 
transport oferite în temeiul articolului 8 
depășește cu cel puțin trei ore ora 
programată de plecare a zborului pierdut și 
întârzierea include una sau mai multe 
nopți, asistența prevăzută la articolul 9 
alineatul (1) litera (b) și la articolul 9 
alineatul (1) litera (c).

Or. de

Amendamentul 168
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 a – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un pasager pierde un 
zbor de legătură ca urmare a întârzierii 
unui zbor de legătură precedent, 
pasagerul are dreptul să fie despăgubit de 
către transportatorul aerian comunitar 
care operează zborul precedent în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (2). 
În acest sens, întârzierea se calculează 
prin trimitere la ora programată de sosire 
la destinația finală.

eliminat

Or. en

Amendamentul 169
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un pasager pierde un 
zbor de legătură ca urmare a întârzierii 
unui zbor de legătură precedent, 
pasagerul are dreptul să fie despăgubit de 
către transportatorul aerian comunitar 
care operează zborul precedent în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (2). 
În acest sens, întârzierea se calculează 
prin trimitere la ora programată de sosire 
la destinația finală.

eliminat

Or. de

Justificare

Calcularea despăgubirii ar trebui să se facă în funcție de durata întârzierii zborului în cauză, 
și nu de durata totală a întârzierii la destinația finală. În cazul zborurilor de legătură care 
fac obiectul unei rezervări unice, pasagerii sunt de asemenea protejați de contractul în sine și 
de Convenția de la Montreal.
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Amendamentul 170
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un pasager pierde un 
zbor de legătură ca urmare a întârzierii 
unui zbor de legătură precedent, pasagerul
are dreptul să fie despăgubit de către 
transportatorul aerian comunitar care 
operează zborul precedent în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (2). În acest sens, 
întârzierea se calculează prin trimitere la 
ora programată de sosire la destinația 
finală.

(2) În cazul în care un pasager pierde un 
zbor de legătură ca urmare a întârzierii 
unui zbor de legătură precedent, pasagerul 
are dreptul să fie despăgubit de către 
transportatorul aerian comunitar care 
operează zborul precedent în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (2). În acest sens, 
despăgubirea se calculează pe baza 
întârzierii zborului de legătură precedent
prin trimitere la ora programată de sosire a 
acestuia.

Or. pl

Amendamentul 171
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un pasager pierde un 
zbor de legătură ca urmare a întârzierii 
unui zbor de legătură precedent, pasagerul 
are dreptul să fie despăgubit de către 
transportatorul aerian comunitar care 
operează zborul precedent în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (2). În acest sens, 
întârzierea se calculează prin trimitere la 
ora programată de sosire la destinația 
finală.

(2) În cazul în care un pasager pierde un 
zbor de legătură ca urmare a întârzierii 
unui zbor de legătură precedent, chiar și 
din cauza unor circumstanțe 
extraordinare, pasagerul are dreptul să fie 
despăgubit de către transportatorul aerian 
comunitar care operează zborul precedent 
în conformitate cu articolul 6 alineatul (2). 
În acest sens, întârzierea se calculează prin 
trimitere la ora programată de sosire la 
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destinația finală.

Or. fr

Amendamentul 172
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 a – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că părțile 
care au ales să soluționeze un litigiu prin 
inițierea unor proceduri pe lângă 
organismele naționale de punere în 
aplicare sau organismele de soluționare 
alternativă a litigiilor, menționate de 
Directiva 2013/11/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
21 mai 2013 privind soluționarea 
alternativă a litigiilor în materie de 
consum și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a 
Directivei 2009/22/CE1, al căror rezultat 
nu este obligatoriu, au posibilitatea de a 
iniția ulterior o acțiune în justiție cu 
privire la același litigiu, în ciuda expirării 
termenului pe durata procedurii la care 
părțile au recurs inițial. Acest lucru nu 
aduce atingere dispozițiilor privind 
decăderea sau prescripția din acordurile 
internaționale la care statele membre sunt 
părți.
__________________
1 JO L 165, 18.6.2013, p. 63.

Or. en

Amendamentul 173
Toine Manders
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatul (2) se aplică fără a aduce 
atingere înțelegerilor referitoare la 
despăgubiri existente între transportatorii 
aerieni afectați.

eliminat

Or. en

Amendamentul 174
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 a – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatul (2) se aplică fără a aduce 
atingere înțelegerilor referitoare la 
despăgubiri existente între transportatorii 
aerieni afectați.

eliminat

Or. de

Justificare

Derivă din articolul 6a alineatul (2). Calcularea despăgubirii ar trebui să se facă în funcție 
de durata întârzierii zborului în cauză, și nu de durata totală a întârzierii la destinația finală. 
În cazul zborurilor de legătură care fac obiectul unei rezervări unice, pasagerii sunt de 
asemenea protejați de contractul în sine și de Convenția de la Montreal.

Amendamentul 175
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
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Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alineatele (1) și (2) se aplică, de 
asemenea, transportatorilor aerieni din 
țările terțe care operează un zbor de 
legătură înspre sau dinspre un aeroport din 
UE.”

(4) Alineatul (1) se aplică, de asemenea, 
transportatorilor aerieni din țările terțe care 
operează un zbor de legătură înspre sau 
dinspre un aeroport din UE.”

Or. en

Amendamentul 176
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 6 a – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alineatele (1) și (2) se aplică, de 
asemenea, transportatorilor aerieni din 
țările terțe care operează un zbor de 
legătură înspre sau dinspre un aeroport din 
UE.

(4) Alineatul (1) se aplică, de asemenea, 
transportatorilor aerieni din țările terțe care 
operează un zbor de legătură înspre sau 
dinspre un aeroport din UE.

Or. de

Justificare

Derivă din articolul 6a alineatul (2). Calcularea despăgubirii ar trebui să se facă în funcție 
de durata întârzierii zborului în cauză, și nu de durata totală a întârzierii la destinația finală. 
În cazul zborurilor de legătură care fac obiectul unei rezervări unice, pasagerii sunt de 
asemenea protejați de contractul în sine și de Convenția de la Montreal.

Amendamentul 177
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera -a (nouă)
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Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La alineatul (1), teza introductivă se 
înlocuiește cu următorul text:
„În cazul în care se face referire la 
prezentul articol, pasagerii primesc pentru 
fiecare zbor întârziat despăgubiri care se 
ridică la valoarea totală a biletului de 
zbor, dar care nu pot depăși următoarele 
sume:”

Or. de

Justificare

Sumele acordate ca despăgubiri sunt prea ridicate pentru companiile aeriene low-cost. 
Atunci când un bilet costă numai 49 euro, nu este rentabil să se plătească despăgubiri în 
valoare de 250 euro. Prin urmare, ar trebui să existe posibilitatea de a limita despăgubirile 
la prețul biletului și de a considera valorile menționate ca valori maxime admise. Totuși, 
prețul biletului le poate fi rambursat pasagerilor de două ori dacă zborul dus și zborul întors 
sunt ambele întârziate.

Amendamentul 178
Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La alineatul (1), cuvântul „zboruri” se 
înlocuiește cu „călătorii”.

eliminat

Or. de

Justificare

Derivă din articolul 6a alineatul (2). Calcularea despăgubirii ar trebui să se facă în funcție 
de durata întârzierii zborului în cauză, și nu de durata totală a întârzierii la destinația finală. 
În cazul zborurilor de legătură care fac obiectul unei rezervări unice, pasagerii sunt de 
asemenea protejați de contractul în sine și de Convenția de la Montreal. În acest caz, 
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termenul „zboruri” folosit în prezent ar trebui să fie folosit în continuare și nu ar trebui să fie 
înlocuit cu termenul „călătorii”.

Amendamentul 179
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Compensația menționată la alineatul (1) 
se plătește în numerar, prin transfer bancar 
electronic, ordin de plată sau cec bancar.

(3) Compensația menționată la alineatul (1) 
se plătește în termen de cel mult șapte zile
în numerar, prin transfer bancar electronic, 
ordin de plată sau cec bancar sau, cu 
acordul scris al pasagerului, sub formă de
bonuri de călătorie și/sau alte servicii.

Or. el

Amendamentul 180
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorul de transport aerian poate 
ajunge la un acord voluntar cu pasagerul, 
care înlocuiește dispozițiile referitoare la 
compensație prevăzute la alineatul (1), cu 
condiția ca respectivul acord să fie 
confirmat de un document semnat de 
pasager, care reamintește acestuia 
drepturile sale la despăgubiri în 
conformitate cu prezentul regulament.”

eliminat

Or. de
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Amendamentul 181
Sylvana Rapti

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorul de transport aerian poate 
ajunge la un acord voluntar cu pasagerul, 
care înlocuiește dispozițiile referitoare la 
compensație prevăzute la alineatul (1), cu 
condiția ca respectivul acord să fie 
confirmat de un document semnat de 
pasager, care reamintește acestuia 
drepturile sale la despăgubiri în 
conformitate cu prezentul regulament.”

(5) Operatorul de transport aerian poate 
ajunge la un acord voluntar cu pasagerul, 
care înlocuiește cu bonuri de călătorie 
și/sau cu alte servicii dispozițiile 
referitoare la compensație prevăzute la 
alineatul (1), cu condiția ca respectivul 
acord să fie confirmat de un document 
semnat de pasager, care reamintește 
acestuia drepturile sale la despăgubiri în 
conformitate cu prezentul regulament.
Sarcina probei în legătură cu acordul 
menționat anterior îi revine operatorului 
de transport aerian.”

Or. en

Amendamentul 182
Emma McClarkin, Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rambursarea prețului zborului în termen 
de șapte zile de la solicitarea pasagerului, 
prin mijloacele prevăzute la articolul 7 
alineatul (3), pentru segmentul sau 
segmentele de călătorie neefectuate și 
pentru segmentul sau segmentele de 
călătorie efectuate deja în cazul în care 
zborul nu mai servește niciunui scop 

(a) rambursarea prețului biletului în termen 
de șapte zile lucrătoare de la solicitarea 
pasagerului, prin mijloacele prevăzute la 
articolul 7 alineatul (3), pentru segmentul 
sau segmentele de călătorie neefectuate și 
pentru segmentul sau segmentele de 
călătorie efectuate deja în cazul în care 
zborul nu mai servește niciunui scop 
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raportat la planul inițial de călătorie al 
pasagerului, precum și, dacă este relevant,

raportat la planul inițial de călătorie al 
pasagerului, precum și, dacă este relevant,

Or. en

Justificare

Clarifică faptul că termenul se referă la zile lucrătoare, și nu la zile calendaristice. În plus, ar 
trebui să se ramburseze prețul biletului, astfel cum este definit la articolul 2 litera (s), și nu 
prețul zborului.

Amendamentul 183
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(4) Dacă operatorul de transport aerian 
poate dovedi că anularea, întârzierea sau 
schimbarea de program este cauzată de 
circumstanțe extraordinare și că anularea, 
întârzierea sau schimbarea de program nu 
ar fi putut să fie evitate chiar dacă ar fi fost 
luate toate măsurile rezonabile, acesta 
poate limita costul total al cazării furnizate 
în conformitate cu alineatul (1) litera (b) la 
100 EUR pe noapte și per pasager și la o 
durată maximă de 3 nopți de cazare. Dacă 
alege să aplice această limitare, operatorul 
de transport aerian trebuie să furnizeze
pasagerilor informații despre cazarea 
disponibilă după aceste trei nopți, în plus 
față de obligațiile permanente de informare 
prevăzute la articolul 14.

„(4) Dacă operatorul de transport aerian 
poate dovedi că anularea, întârzierea sau 
schimbarea de program este cauzată de 
circumstanțe extraordinare și că anularea, 
întârzierea sau schimbarea de program nu 
ar fi putut să fie evitate chiar dacă ar fi fost 
luate toate măsurile rezonabile, acesta 
poate limita costul total al cazării furnizate 
în conformitate cu alineatul (1) litera (b) la 
150 EUR pe noapte și per pasager și la o 
durată maximă de 7 nopți de cazare. Dacă 
alege să aplice această limitare, operatorul 
de transport aerian furnizează pasagerilor 
informații despre cazarea disponibilă după 
aceste șase nopți, în plus față de obligațiile 
permanente de informare prevăzute la 
articolul 14.

Or. en

Amendamentul 184
Preslav Borissov
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(4) Dacă operatorul de transport aerian 
poate dovedi că anularea, întârzierea sau 
schimbarea de program este cauzată de 
circumstanțe extraordinare și că anularea, 
întârzierea sau schimbarea de program nu 
ar fi putut să fie evitate chiar dacă ar fi fost 
luate toate măsurile rezonabile, acesta 
poate limita costul total al cazării 
furnizate în conformitate cu alineatul (1) 
litera (b) la 100 EUR pe noapte și per 
pasager și la o durată maximă de 3 nopți 
de cazare. Dacă alege să aplice această 
limitare, operatorul de transport aerian 
trebuie să furnizeze pasagerilor informații 
despre cazarea disponibilă după aceste trei 
nopți, în plus față de obligațiile permanente 
de informare prevăzute la articolul 14.

„(4) Dacă operatorul de transport aerian 
poate dovedi că anularea, întârzierea sau 
schimbarea de program este cauzată de 
circumstanțe extraordinare și că anularea, 
întârzierea sau schimbarea de program nu 
ar fi putut să fie evitate chiar dacă ar fi fost 
luate toate măsurile rezonabile, acesta 
poate limita cazarea furnizată în 
conformitate cu alineatul (1) litera (b) la o 
durată maximă de 3 nopți de cazare. 
Operatorul de transport aerian furnizează
pasagerilor informații despre cazarea 
disponibilă după aceste trei nopți, în plus 
față de obligațiile permanente de informare 
prevăzute la articolul 14.

Or. en

Justificare

Atunci când se asigură cazare, ar trebui să se ia în considerare mai degrabă factori precum 
diferența de preț între statele membre și disponibilitatea camerelor în apropierea 
aeroportului decât stabilirea unei limite privind costul cazării.

Amendamentul 185
Franz Obermayr

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(4) Dacă operatorul de transport aerian 
poate dovedi că anularea, întârzierea sau 
schimbarea de program este cauzată de 

„(4) Dacă operatorul de transport aerian 
poate dovedi că anularea, întârzierea sau 
schimbarea de program este cauzată de 
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circumstanțe extraordinare și că anularea, 
întârzierea sau schimbarea de program nu 
ar fi putut să fie evitate chiar dacă ar fi fost 
luate toate măsurile rezonabile, acesta 
poate limita costul total al cazării furnizate 
în conformitate cu alineatul (1) litera (b) la 
100 EUR pe noapte și per pasager și la o 
durată maximă de 3 nopți de cazare. Dacă 
alege să aplice această limitare, operatorul 
de transport aerian trebuie să furnizeze
pasagerilor informații despre cazarea 
disponibilă după aceste trei nopți, în plus 
față de obligațiile permanente de informare 
prevăzute la articolul 14.

circumstanțe extraordinare și că anularea, 
întârzierea sau schimbarea de program nu 
ar fi putut să fie evitate chiar dacă ar fi fost 
luate toate măsurile rezonabile, acesta 
poate limita costul total al cazării furnizate 
în conformitate cu alineatul (1) litera (b) la 
100 EUR pe noapte și per pasager și la o 
durată maximă de 8 nopți de cazare. Dacă 
alege să aplice această limitare, operatorul 
de transport aerian furnizează pasagerilor 
informații despre cazarea disponibilă după 
aceste opt nopți, în plus față de obligațiile 
permanente de informare prevăzute la 
articolul 14.

Or. de

Amendamentul 186
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(4) Dacă operatorul de transport aerian 
poate dovedi că anularea, întârzierea sau 
schimbarea de program este cauzată de 
circumstanțe extraordinare și că anularea, 
întârzierea sau schimbarea de program nu 
ar fi putut să fie evitate chiar dacă ar fi fost 
luate toate măsurile rezonabile, acesta 
poate limita costul total al cazării furnizate 
în conformitate cu alineatul (1) litera (b) la 
100 EUR pe noapte și per pasager și la o 
durată maximă de 3 nopți de cazare. Dacă 
alege să aplice această limitare, operatorul 
de transport aerian trebuie să furnizeze
pasagerilor informații despre cazarea 
disponibilă după aceste trei nopți, în plus 
față de obligațiile permanente de informare 
prevăzute la articolul 14.

„(4) Dacă operatorul de transport aerian 
poate dovedi că anularea, întârzierea sau 
schimbarea de program este cauzată de 
circumstanțe extraordinare și că anularea, 
întârzierea sau schimbarea de program nu 
ar fi putut să fie evitate chiar dacă ar fi fost 
luate toate măsurile rezonabile, acesta 
poate limita costul total al cazării furnizate 
în conformitate cu alineatul (1) litera (b) la 
250 EUR pe noapte și per pasager și la o 
durată maximă de 3 nopți de cazare. Dacă 
alege să aplice această limitare, operatorul 
de transport aerian furnizează pasagerilor 
informații despre cazarea disponibilă după 
aceste trei nopți, în plus față de obligațiile 
permanente de informare prevăzute la 
articolul 14.

Or. de
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Amendamentul 187
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(4) Dacă operatorul de transport aerian 
poate dovedi că anularea, întârzierea sau 
schimbarea de program este cauzată de 
circumstanțe extraordinare și că anularea, 
întârzierea sau schimbarea de program nu 
ar fi putut să fie evitate chiar dacă ar fi fost 
luate toate măsurile rezonabile, acesta 
poate limita costul total al cazării furnizate 
în conformitate cu alineatul (1) litera (b) la 
100 EUR pe noapte și per pasager și la o 
durată maximă de 3 nopți de cazare. Dacă 
alege să aplice această limitare, 
operatorul de transport aerian trebuie să 
furnizeze pasagerilor informații despre 
cazarea disponibilă după aceste trei nopți, 
în plus față de obligațiile permanente de 
informare prevăzute la articolul 14.

„(4) Dacă operatorul de transport aerian 
poate dovedi că anularea, întârzierea sau 
schimbarea de program este cauzată de 
circumstanțe extraordinare și că anularea, 
întârzierea sau schimbarea de program nu 
ar fi putut să fie evitate chiar dacă ar fi fost 
luate toate măsurile rezonabile, acesta 
poate limita costul total al cazării furnizate 
în conformitate cu alineatul (1) litera (b) la 
200 EUR pe noapte și per pasager.

Or. de

Amendamentul 188
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Obligația de a oferi cazare în temeiul 
alineatului (1) litera (b) nu se aplică în 
cazul în care zborul în cauză este de 
maximum 250 km și este programat să fie 

eliminat
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operat de o aeronavă cu o capacitate 
maximă de 80 de locuri (cu excepția 
zborurilor de legătură). Cu toate acestea, 
operatorul de transport aerian trebuie să 
furnizeze pasagerilor informații despre 
cazările disponibile dacă decide să aplice 
această exceptare.

Or. de

Amendamentul 189
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Obligația de a oferi cazare în temeiul 
alineatului (1) litera (b) nu se aplică în 
cazul în care zborul în cauză este de 
maximum 250 km și este programat să fie 
operat de o aeronavă cu o capacitate 
maximă de 80 de locuri (cu excepția 
zborurilor de legătură). Cu toate acestea, 
operatorul de transport aerian trebuie să 
furnizeze pasagerilor informații despre 
cazările disponibile dacă decide să aplice 
această exceptare.

eliminat

Or. el

Justificare

Nu există un motiv clar pentru care distanța să fie un factor decisiv în ceea ce privește 
asigurarea cazării pentru pasageri. În mod similar, nu ar trebui să se impună limite în funcție
de capacitatea de transport a aeronavelor, având în vedere faptul că numeroase aeroporturi 
insulare și periferice sunt folosite de aeronave de mici dimensiuni.

Amendamentul 190
Sylvana Rapti



AM\1005678RO.doc 59/85 PE521.501v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care optează pentru 
rambursare în temeiul articolului 8 
alineatul (1) litera (a) în timp ce se află la 
aeroportul de plecare în călătoria sa sau 
optează pentru redirecționarea la o dată 
ulterioară în temeiul articolului 8 alineatul 
(1) litera (c), pasagerul nu are alte drepturi 
la asistență în temeiul articolului 9 
alineatul (1) în ceea ce privește zborul 
relevant.”

(6) În cazul în care optează pentru 
rambursare în temeiul articolului 8 
alineatul (1) litera (a) în timp ce se află la 
aeroportul de plecare în călătoria sa sau 
optează pentru redirecționarea la o dată 
ulterioară în temeiul articolului 8 
alineatul (1) litera (c), pasagerul nu are alte 
drepturi la asistență în temeiul articolului 9 
alineatul (1) literele (a) și (b) în ceea ce 
privește zborul relevant.”

Or. en

Amendamentul 191
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 14 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de alineatul (1) se inserează 
următorul alineat:
„(-1) Operatorii de transport aerian 
asigură, în toate aeroporturile în care 
operează, prezența unor persoane de 
contact sau a unor terți desemnați ca 
agenți ai operatorilor în cauză, care să 
ofere pasagerilor informațiile necesare cu 
privire la drepturile lor, inclusiv cu privire 
la procedurile de reclamație, care să le 
ofere asistență și care să ia măsuri 
imediate în cazul întreruperii zborului sau 
al pierderii ori întârzierii bagajelor.”

Or. de
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Amendamentul 192
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În caz de anulare sau de întârziere la 
plecare, pasagerii vor fi informați de către 
operatorul de transport aerian asupra 
situației cât mai curând posibil și, în orice 
caz, nu mai târziu de 30 de minute după
ora de plecare prevăzută, precum și asupra 
orelor de plecare, de îndată ce aceste 
informații sunt disponibile, cu condiția ca 
transportatorul aerian să fi primit datele de 
contact ale pasagerului în conformitate cu 
alineatele (6) și (7) în cazul în care biletul a 
fost achiziționat de la un intermediar.

(5) În caz de anulare sau de întârziere la 
plecare, pasagerii sunt informați de către 
operatorul de transport aerian asupra 
situației cât mai curând posibil și, în orice 
caz, nu mai târziu de ora de plecare 
prevăzută, precum și asupra orelor de 
plecare, de îndată ce aceste informații sunt 
disponibile, cu condiția ca transportatorul 
aerian să fi primit datele de contact ale 
pasagerului în conformitate cu 
alineatele (6) și (7) în cazul în care biletul a 
fost achiziționat de la un intermediar.

Or. fr

Justificare

În ceea ce privește informarea pasagerilor, ideal ar fi ca informațiile să fie transmise de 
îndată ce sunt disponibile, dacă este posibil, înainte de ora decolării. Întrucât aici este vorba 
de perioada maximă în care ar trebui să se furnizeze aceste informații, este rezonabil ca 
operatorul de transport aerian să informeze pasagerii cu privire la situație nu mai târziu de 
ora la care aeronava ar fi trebuit să decoleze.

Amendamentul 193
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care pasagerul nu (6) În cazul în care pasagerul nu 
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achiziționează un bilet direct de la 
operatorul de transport aerian, ci de la un 
intermediar stabilit în Uniune, acest 
intermediar furnizează transportatorului 
aerian datele de contact ale pasagerului, cu 
condiția ca pasagerul să-și fi dat 
autorizarea scrisă în acest sens. Această 
autorizare poate fi acordată numai pe baza 
alegerii clientului. Transportatorul aerian 
poate utiliza aceste date de contact exclusiv 
pentru îndeplinirea obligației de informare 
în temeiul prezentului articol și nu în 
scopuri comerciale, având obligația să 
șteargă datele de contact în termen de 
72 de ore de la finalizarea contractului de 
transport. Prelucrarea, accesarea și stocarea 
acestor date se realizează în conformitate 
cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date24.

achiziționează un bilet direct de la 
operatorul de transport aerian, ci de la un 
intermediar stabilit în Uniune, acest 
intermediar furnizează transportatorului 
aerian datele de contact ale pasagerului, cu 
condiția ca pasagerul să-și fi dat 
autorizarea scrisă în acest sens. Această 
autorizare poate fi acordată numai pe baza 
alegerii clientului. Transportatorul aerian 
poate utiliza aceste date de contact exclusiv
pentru îndeplinirea obligației de informare 
în temeiul prezentului regulament și nu în 
scopuri comerciale, având obligația să 
șteargă datele de contact în termen de 
72 de ore de la finalizarea contractului de 
transport. Prelucrarea, accesarea și stocarea 
acestor date se realizează în conformitate 
cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date24.

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

Or. en

Amendamentul 194
Emma McClarkin, Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 16 a – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un pasager dorește să 
adreseze transportatorului aerian o 
reclamație cu privire la drepturile ce îi 
revin în temeiul prezentului regulament, 
acesta trebuie să depună reclamația în 
termen de trei luni de la data la care zborul 
a fost efectuat sau a fost programat a fi 
efectuat. În termen de 7 zile de la data 

(2) În cazul în care un pasager dorește să 
adreseze transportatorului aerian o 
reclamație cu privire la drepturile ce îi 
revin în temeiul prezentului regulament, 
acesta depune reclamația în termen de trei 
luni de la data la care zborul a fost efectuat 
sau a fost programat a fi efectuat. În termen 
de 7 zile lucrătoare de la data primirii 
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primirii reclamației, transportatorul trebuie 
să confirme pasagerului primirea acesteia. 
În termen de două luni de la data primirii 
reclamației, transportatorul trebuie să 
transmită pasagerului un răspuns complet.

reclamației, transportatorul confirmă
pasagerului primirea acesteia. În termen de 
două luni de la data primirii reclamației, 
transportatorul transmite pasagerului un 
răspuns complet.

Or. en

Justificare

Clarifică faptul că termenul se referă la zile lucrătoare, și nu la zile calendaristice.

Amendamentul 195
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 16 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un pasager dorește să 
adreseze transportatorului aerian o 
reclamație cu privire la drepturile ce îi 
revin în temeiul prezentului regulament, 
acesta trebuie să depună reclamația în 
termen de trei luni de la data la care zborul 
a fost efectuat sau a fost programat a fi 
efectuat. În termen de 7 zile de la data 
primirii reclamației, transportatorul trebuie 
să confirme pasagerului primirea acesteia. 
În termen de două luni de la data primirii 
reclamației, transportatorul trebuie să 
transmită pasagerului un răspuns complet.

(2) În cazul în care un pasager dorește să 
adreseze transportatorului aerian o
solicitare de despăgubire sau o reclamație 
legată de drepturile prevăzute de prezentul 
regulament, acesta face acest demers în 
scris sau în format electronic în termen de 
trei luni de la data la care era programat
zborul. În termen de 7 zile de la data 
primirii solicitării de despăgubire sau a
reclamației, transportatorul confirmă
pasagerului primirea acesteia. 
Transportatorul are obligația de a 
transmite pasagerului un răspuns complet 
în termen de două luni de la data primirii 
reclamației.

Or. de

Amendamentul 196
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 16 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un pasager dorește să 
adreseze transportatorului aerian o 
reclamație cu privire la drepturile ce îi 
revin în temeiul prezentului regulament, 
acesta trebuie să depună reclamația în 
termen de trei luni de la data la care zborul 
a fost efectuat sau a fost programat a fi 
efectuat. În termen de 7 zile de la data 
primirii reclamației, transportatorul trebuie 
să confirme pasagerului primirea acesteia. 
În termen de două luni de la data primirii 
reclamației, transportatorul trebuie să 
transmită pasagerului un răspuns complet.

(2) În cazul în care un pasager dorește să 
adreseze transportatorului aerian o 
reclamație cu privire la drepturile ce îi 
revin în temeiul prezentului regulament, 
acesta depune reclamația în termen de șase
luni de la data la care zborul a fost efectuat 
sau a fost programat a fi efectuat. În cazul 
uneia dintre situațiile menționate la 
articolul 1 alineatul (1), operatorul de 
transport aerian informează imediat 
pasagerii cu privire la adresa disponibilă 
pentru depunerea reclamațiilor și cu 
privire la faptul că reclamațiile trebuie 
depuse în scris în termen de șase luni. În 
termen de 7 zile de la data primirii 
reclamației, transportatorul confirmă
pasagerului primirea acesteia. În termen de 
două luni de la data primirii reclamației, 
transportatorul transmite pasagerului un 
răspuns complet.

Or. de

Amendamentul 197
Catherine Stihler

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 16 a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un pasager dorește să 
adreseze transportatorului aerian o 
reclamație cu privire la drepturile ce îi 
revin în temeiul prezentului regulament, 
acesta trebuie să depună reclamația în 
termen de trei luni de la data la care zborul 

(2) În cazul în care un pasager dorește să 
adreseze transportatorului aerian o 
reclamație cu privire la drepturile ce îi 
revin în temeiul prezentului regulament, 
acesta depune reclamația în termen de șase
luni de la data la care zborul a fost efectuat 
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a fost efectuat sau a fost programat a fi 
efectuat. În termen de 7 zile de la data 
primirii reclamației, transportatorul trebuie 
să confirme pasagerului primirea acesteia. 
În termen de două luni de la data primirii 
reclamației, transportatorul trebuie să 
transmită pasagerului un răspuns complet.

sau a fost programat a fi efectuat. În termen 
de 7 zile de la data primirii reclamației, 
transportatorul confirmă pasagerului 
primirea acesteia. În termen de două luni 
de la data primirii reclamației, 
transportatorul transmite pasagerului un 
răspuns complet.

Or. en

Amendamentul 198
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 16 a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În termen de 7 zile de la data primirii 
plângerii, organismul desemnat trebuie să
confirme primirea acesteia și transmite o 
copie organismului național de aplicare. 
Intervalul de timp pentru trimiterea 
răspunsului final nu trebuie să depășească
trei luni de la data primirii plângerii. O 
copie a răspunsului final se transmite, de 
asemenea, organismului național de 
aplicare.

(5) Organismul desemnat are obligația de 
a confirma primirea plângerii în termen 
de 7 zile de la data primirii acesteia și de a
transmite o copie organismului național de 
aplicare. Intervalul de timp pentru 
trimiterea răspunsului final nu depășește
90 de zile de la data primirii plângerii. O 
copie a răspunsului final se transmite, de 
asemenea, organismului național de 
aplicare.

Or. de

Justificare

Textul este formulat după modelul unei dispoziții din Directiva 2013/11/UE privind 
soluționarea alternativă a litigiilor care permite, desigur, extinderea termenului de 90 de zile, 
dar numai în cazuri excepționale extrem de complexe, și anume în cazurile care prezintă 
dificultăți tehnice extreme și care, prin urmare, necesită efectuarea unor calcule dificile, de 
exemplu în cazul litigiilor privind asigurările de viață, sau care necesită avize din partea 
unor experți. În cazul de față nu va fi necesar niciunul dintre demersurile menționate 
anterior.
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Amendamentul 199
Sylvana Rapti

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 16 a – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Operatorii de transport aerian 
prezintă un raport anual cel târziu la 
sfârșitul lunii aprilie a anului 
calendaristic următor. Raportul 
furnizează, printre altele, informații 
complete și adecvate cu privire la:
(i) numărul cererilor și reclamațiilor pe 
care le-au primit în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004;
(ii) numărul și procentul cererilor și 
reclamațiilor acceptate de operatorii de 
transportat aerian;
(iii) timpul necesar pentru tratarea 
acestora;
(iv) numărul și procentul cererilor și 
reclamațiilor soluționate prin ajungerea 
la un consens;
(v) suma totală a compensațiilor acordate 
reclamanților.

Or. en

Amendamentul 200
Emma McClarkin

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Articolul 1 – alineatul 3

Textul în vigoare Amendamentul

(3) Aplicarea prezentului regulament 
aeroportului din Gibraltar se suspendă 

eliminat
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până la intrarea în vigoare a dispozițiilor 
din declarația comună a miniștrilor 
afacerilor externe ai Regatului Spaniei și 
Regatului Unit din 2 decembrie 1987. 
Guvernele Spaniei și Regatului Unit vor 
informa Consiliul cu privire la data 
punerii în aplicare a acestor măsuri.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu elimină din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 dispoziția privind 
suspendarea aplicării regulamentului la aeroportul din Gibraltar. În 2006, Regatul Unit, 
Spania și guvernul din Gibraltar au ajuns la un acord constructiv care a asigurat includerea 
aeroportului din Gibraltar pe piața aviatică unică. Aeroportul din Gibraltar se află pe 
teritoriul UE și, în conformitate cu tratatele, toate măsurile UE în domeniul aviatic trebuie să 
se aplice și în Gibraltar.

Amendamentul 201
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Articolul 6 d – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pe lângă volumul maxim admis ca 
bagaj de mână, pasagerilor li se permite 
să transporte în cabină, fără costuri 
suplimentare, obiecte de uz personal 
esențiale, inclusiv cumpărăturile din 
aeroport.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este în concordanță cu poziția exprimată de Parlamentul European în 
cursul unei dezbateri în sesiune plenară cu privire la „regula bagajului unic” din 
ianuarie 2013 (O-000220/2012) și în trei rapoarte diferite adoptate de Parlament în 2012: 
„Raport referitor la funcționarea și aplicarea drepturilor dobândite ale persoanelor care 
călătoresc pe calea aerului” (Keith Taylor, P7_TA(2012)0099), „Raport referitor la viitorul 
aeroporturilor și al serviciilor aeriene regionale din UE” (Philip Bradbourn, 
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P7_TA(2012)0152) și „Raport referitor la drepturile pasagerilor pentru toate tipurile de
transport” (George Bach, P7_TA(2012)0371).

Amendamentul 202
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Articolul 6 d – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Deși transportatorii aerieni au 
libertatea comercială deplină de a stabili 
condițiile în care pot fi transportate 
bagajele, ei trebuie să indice în mod clar, 
în momentul rezervării și la ghișeele de 
check-in (inclusiv la automatele de check-
in), limita maximă a bagajelor permise în 
cabină și în cala aeronavei pentru fiecare 
dintre zborurile incluse în rezervarea 
pasagerului, precum și restricțiile privind 
numărul de bagaje permise în această 
limită. Dacă se percep costuri suplimentare 
pentru transportul bagajelor, transportatorii 
aerieni trebuie să precizeze în momentul 
rezervării care sunt aceste costuri și, la 
cerere, în aeroport.

(1) Transportatorii aerieni indică în mod 
clar, în momentul rezervării și la ghișeele 
de check-in (inclusiv la automatele de 
check-in), limita maximă a bagajelor 
permise în cabină și în cala aeronavei 
pentru fiecare dintre zborurile incluse în 
rezervarea pasagerului, precum și 
restricțiile privind numărul de bagaje 
permise în această limită. Dacă se percep 
costuri suplimentare pentru transportul 
bagajelor, transportatorii aerieni precizează
în momentul rezervării care sunt aceste 
costuri și în aeroport.

Or. en

Justificare

Prezentul act legislativ stabilește unele condiții mai puțin stricte pentru transportul bagajului 
de mână; prin urmare, este incorect să se afirme că operatorii de transport aerian au 
libertatea comercială deplină de a stabili condițiile în care pot fi transportate bagajele.

Amendamentul 203
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
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Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Articolul 6 d – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Deși transportatorii aerieni au libertatea 
comercială deplină de a stabili condițiile în 
care pot fi transportate bagajele, ei trebuie 
să indice în mod clar, în momentul
rezervării și la ghișeele de check-in 
(inclusiv la automatele de check-in), limita 
maximă a bagajelor permise în cabină și în 
cala aeronavei pentru fiecare dintre 
zborurile incluse în rezervarea pasagerului, 
precum și restricțiile privind numărul de 
bagaje permise în această limită. Dacă se 
percep costuri suplimentare pentru 
transportul bagajelor, transportatorii aerieni 
trebuie să precizeze în momentul 
rezervării care sunt aceste costuri și, la 
cerere, în aeroport.

(1) Deși transportatorii aerieni au libertatea 
comercială deplină de a stabili condițiile în 
care pot fi transportate bagajele, ei indică
în mod clar, în momentul începerii fiecărui 
proces de rezervare și la ghișeele de check-
in (inclusiv la automatele de check-in), 
limita maximă a bagajelor permise în 
cabină și în cala aeronavei pentru fiecare 
dintre zborurile incluse în rezervarea 
pasagerului, precum și restricțiile privind 
numărul de bagaje permise în această 
limită. Dacă se percep costuri suplimentare 
pentru transportul bagajelor, transportatorii 
aerieni precizează în momentul începerii 
fiecărui proces de rezervare care sunt 
aceste costuri și, la cerere, în aeroport.

Or. en

Amendamentul 204
Sylvana Rapti

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Articolul 6 d – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Deși transportatorii aerieni au 
libertatea comercială deplină de a stabili 
condițiile în care pot fi transportate 
bagajele, ei trebuie să indice în mod clar, 
în momentul rezervării și la ghișeele de 
check-in (inclusiv la automatele de check-
in), limita maximă a bagajelor permise în 
cabină și în cala aeronavei pentru fiecare 
dintre zborurile incluse în rezervarea 
pasagerului, precum și restricțiile privind 
numărul de bagaje permise în această 
limită. Dacă se percep costuri suplimentare 

(1) Transportatorii aerieni indică în mod 
clar, în momentul rezervării și la ghișeele 
de check-in (inclusiv la automatele de 
check-in), limita maximă a bagajelor 
permise în cabină și în cala aeronavei 
pentru fiecare dintre zborurile incluse în 
rezervarea pasagerului, precum și 
restricțiile privind numărul de bagaje 
permise în această limită. Dacă se percep 
costuri suplimentare pentru transportul 
bagajelor, transportatorii aerieni precizează
în momentul rezervării care sunt aceste 
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pentru transportul bagajelor, transportatorii 
aerieni trebuie să precizeze în momentul 
rezervării care sunt aceste costuri și, la 
cerere, în aeroport.

costuri și în aeroport.

Or. en

Amendamentul 205
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Articolul 6 d – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Deși transportatorii aerieni au 
libertatea comercială deplină de a stabili 
condițiile în care pot fi transportate 
bagajele, ei trebuie să indice în mod clar, 
în momentul rezervării și la ghișeele de 
check-in (inclusiv la automatele de check-
in), limita maximă a bagajelor permise în 
cabină și în cala aeronavei pentru fiecare 
dintre zborurile incluse în rezervarea 
pasagerului, precum și restricțiile privind 
numărul de bagaje permise în această 
limită. Dacă se percep costuri suplimentare 
pentru transportul bagajelor, transportatorii 
aerieni trebuie să precizeze în momentul 
rezervării care sunt aceste costuri și, la 
cerere, în aeroport.

(1) Transportatorii aerieni indică în mod 
clar, în momentul rezervării și la ghișeele 
de check-in (inclusiv la automatele de 
check-in), limita maximă a bagajelor 
permise în cabină și în cala aeronavei 
pentru fiecare dintre zborurile incluse în 
rezervarea pasagerului, precum și 
restricțiile privind numărul de bagaje 
permise în această limită. Dacă se percep 
costuri suplimentare pentru transportul 
bagajelor, transportatorii aerieni precizează
în momentul rezervării care sunt aceste 
costuri și în aeroport.

Or. el

Justificare

Este necesar să se furnizeze informații clare cu privire la costurile pentru bagaje pentru a se 
asigura transparența prețurilor pentru pasageri.

Amendamentul 206
Hans-Peter Mayer
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Articolul 6 d – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pe lângă volumul maxim admis ca 
bagaj de mână, pasagerii pot să transporte 
gratuit în cabină obiecte de uz personal 
esențiale, inclusiv cumpărăturile din 
aeroport, având o masă totală de cel mult 
5 kg.

Or. de

Amendamentul 207
Konstantinos Poupakis

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Articolul 6 d – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pasagerilor li se permite să 
transporte gratuit în cabină obiectele de 
uz personal esențiale, inclusiv 
cumpărăturile din aeroport, care depășesc 
volumul maxim admis ca bagaj de mână.

Or. el

Justificare

Această dispoziție protejează pasagerii împotriva restricțiilor excesive privind bagajul de 
mână și le permite să transporte în cabină un bagaj de mână cu un volum rezonabil, inclusiv 
cumpărăturile din aeroport.

Amendamentul 208
Sylvana Rapti

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
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Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Articolul 6 d – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pe lângă volumul maxim admis ca 
bagaj de mână, pasagerilor ar trebui să li 
se permită să transporte în cabină, fără 
costuri suplimentare, obiecte de uz 
personal esențiale, inclusiv cumpărăturile 
din aeroport.

Or. en

Amendamentul 209
Preslav Borissov

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Articolul 6 d – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pe lângă volumul maxim admis ca 
bagaj de mână, pasagerilor li se permite 
să transporte gratuit în cabină 
cumpărăturile din aeroport.

Or. en

Amendamentul 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Articolul 6 d – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dacă există circumstanțe extraordinare, 
precum motive de siguranță sau o 
schimbare a tipului aeronavei de la 

(2) Transportatorul aerian poate să 
transporte articolele menționate anterior 
în cala aeronavei în cazul în care 
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încheierea rezervării, care împiedică 
transportul în cabină al unor articole 
incluse în bagajele de cabină permise, 
transportatorul aerian poate să le 
transporte în cala aeronavei, fără costuri
suplimentare pentru pasager.

circumstanțe extraordinare legate de 
motive de siguranță și de caracteristicile 
specifice ale aeronavei împiedică 
transportul în cabină. În astfel de cazuri 
nu se aplică taxe suplimentare.

Or. en

Amendamentul 211
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Articolul 6 d – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pe lângă volumul maxim admis ca 
bagaj de mână, pasagerii au dreptul de a 
transporta în cabină, fără costuri 
suplimentare, cumpărăturile efectuate în 
zona de îmbarcare din aeroport.

Or. fr

Justificare

Ar trebui să se clarifice situația, în special practica actuală adoptată de unii operatori de 
transport aerian, prin care se permite pasagerilor să transporte în cabină un singur bagaj de 
mână și să plătească taxe pentru orice obiect suplimentar, inclusiv pentru cumpărăturile din 
aeroport. Această practică generează confuzie în rândul pasagerilor cu atât mai mult cu cât 
este lipsită de transparență.

Amendamentul 212
Catherine Stihler

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Articolul 6 e – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un instrument muzical 
este prea mare pentru a fi depozitat în 
condiții de siguranță în compartimentul de 
bagaje de mână sau sub un scaun pentru 
pasager, transportatorul aerian poate 
solicita plata unei a doua taxe, dacă astfel 
de instrumente muzicale sunt transportate 
ca bagaje de mână pe un al doilea scaun. 
Dacă se plătește un al doilea loc pentru 
instrumentul muzical, transportatorul 
aerian trebuie să depună toate eforturile 
rezonabile pentru ca instrumentul să fie 
așezat pe scaunul de lângă locul 
pasagerului. Dacă este posibil și dacă se
solicită acest lucru, instrumentele muzicale 
trebuie transportate într-o parte încălzită a 
calei aeronavei, sub rezerva normelor de 
siguranță aplicabile, a constrângerilor de 
spațiu și a specificațiilor tehnice ale 
aeronavei în cauză. Un transportator aerian 
trebuie să indice în mod clar, în termenii și 
condițiile sale, modul de transportare a 
instrumentelor muzicale și care sunt 
costurile aplicabile.

(2) În cazul în care un instrument muzical 
este prea mare pentru a fi depozitat în 
condiții de siguranță în compartimentul de 
bagaje de mână sau sub un scaun pentru 
pasager, transportatorul aerian poate 
solicita plata unei a doua taxe, dacă astfel 
de instrumente muzicale sunt transportate 
ca bagaje de mână pe un al doilea scaun. 
Dacă se plătește un al doilea loc pentru 
instrumentul muzical, transportatorul 
aerian depune toate eforturile rezonabile 
pentru ca instrumentul să fie așezat pe 
scaunul de lângă locul pasagerului. Dacă 
este posibil și dacă se solicită acest lucru, 
instrumentele muzicale sunt transportate 
într-o parte încălzită a calei aeronavei, sub 
rezerva normelor de siguranță aplicabile, a 
constrângerilor de spațiu și a specificațiilor 
tehnice ale aeronavei în cauză.
Transportatorul aerian aplică unor astfel 
de instrumente etichete specifice pentru a 
se asigura că acestea sunt manipulate cu 
grija necesară. Un transportator aerian 
indică în mod clar, în termenii și condițiile 
sale, modul de transportare a 
instrumentelor muzicale și care sunt 
costurile aplicabile.

Or. en

Amendamentul 213
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă: lista neexhaustivă a 
circumstanțelor considerate circumstanțe 
extraordinare în sensul prezentului 

Anexă: lista finală a circumstanțelor 
considerate circumstanțe extraordinare în 
sensul prezentului regulament
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regulament

Or. de

Amendamentul 214
Sylvana Rapti

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexă: lista neexhaustivă a 
circumstanțelor considerate circumstanțe 
extraordinare în sensul prezentului 
regulament

Anexă: lista exhaustivă a circumstanțelor 
considerate circumstanțe extraordinare în 
sensul prezentului regulament

Or. en

Amendamentul 215
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Următoarele situații sunt considerate 
extraordinare:

Următoarele situații sunt în mod 
incontestabil considerate extraordinare:

Or. fr

Amendamentul 216
Cornelis de Jong

Propunere de regulament
Anexa 1
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Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Următoarele situații sunt considerate 
extraordinare:

Următoarele situații sunt în mod 
obligatoriu considerate întotdeauna
extraordinare:

Or. en

Amendamentul 217
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) probleme tehnice care nu sunt 
inerente funcționării normale a 
aeronavelor, cum ar fi identificarea unei 
defecțiuni în timpul operațiunii de zbor în 
cauză, care împiedică continuarea 
normală a funcționării; sau un defect de 
fabricație ascuns descoperit de către 
producător sau de o autoritate 
competentă, care afectează siguranța 
zborului;

eliminat

Or. de

Justificare

Această circumstanță extraordinară depinde de imposibilitatea continuării „operațiunii de 
zbor” – un concept juridic neclar care necesită interpretare. Ar trebui să se adopte o 
atitudine restrictivă în ceea ce privește eventualele pretexte.

Amendamentul 218
Catherine Stihler
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Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) probleme tehnice care nu sunt inerente 
funcționării normale a aeronavelor, cum 
ar fi identificarea unei defecțiuni în 
timpul operațiunii de zbor în cauză, care 
împiedică continuarea normală a 
funcționării; sau un defect de fabricație 
ascuns descoperit de către producător sau 
de o autoritate competentă, care afectează 
siguranța zborului;

(ii) probleme tehnice ale aeronavei 
cauzate de un defect din fabricație ascuns 
comunicat de către producător sau de către
o autoritate de siguranță competentă; toate 
celelalte probleme tehnice nu sunt 
considerate circumstanțe extraordinare în 
sensul prezentului regulament;

Or. en

Amendamentul 219
Adam Bielan

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) probleme tehnice care nu sunt inerente 
funcționării normale a aeronavelor, cum 
ar fi identificarea unei defecțiuni în timpul 
operațiunii de zbor în cauză, care 
împiedică continuarea normală a 
funcționării; sau un defect de fabricație 
ascuns descoperit de către producător sau 
de o autoritate competentă, care afectează 
siguranța zborului;

(ii) problemele tehnice, cum ar fi 
identificarea, în ciuda verificărilor tehnice 
efectuate în mod corect, a unei defecțiuni 
care împiedică desfășurarea în condiții de 
siguranță a operațiunii de zbor; sau un 
defect de fabricație ascuns descoperit de 
către producător sau de o autoritate 
competentă, care afectează siguranța 
zborului;

Or. pl

Amendamentul 220
Hans-Peter Mayer
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Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) război, disensiuni politice și revolte 
care fac imposibilă operarea în condiții de 
siguranță a zborului;

Or. de

Amendamentul 221
Robert Rochefort

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) riscuri de securitate, acte de sabotaj sau 
terorism care fac imposibilă operarea în 
condiții de siguranță a zborului;

(ii) război, conflicte, instabilitate politică,
riscuri de securitate, acte de sabotaj sau 
terorism care fac imposibilă operarea în 
condiții de siguranță a zborului;

Or. fr

Amendamentul 222
Catherine Stihler

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) condiții meteorologice incompatibile 
cu siguranța zborului; și

(vi) condiții meteorologice neprognozate
incompatibile cu siguranța zborului; și

Or. en
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Justificare

Condițiile meteorologice prognozate nu ar trebui să fie considerate drept „circumstanțe 
extraordinare”.

Amendamentul 223
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul via (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(via) coliziunea cu păsări;

Or. de

Amendamentul 224
Adam Bielan

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) conflicte de muncă la operatorul de 
transport aerian sau la furnizori de 
servicii esențiale, cum ar fi aeroporturile și
furnizorii de servicii de navigație aeriană.

(vii) conflicte de muncă la furnizori de 
servicii esențiale, cum ar fi aeroporturile și 
furnizorii de servicii de navigație aeriană.

Or. pl

Amendamentul 225
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Anexa 1
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Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 1 – subpunctul viia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viia) întreruperea oficială a emisiei radar 
în spațiul aerian în cauză și închiderea 
unui aeroport de către organismul de 
administrare a aeroportului respectiv.

Or. de

Amendamentul 226
Catherine Stihler

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 2 – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) probleme tehnice inerente funcționării 
normale a aeronavelor, cum ar fi o 
problemă identificată în timpul 
întreținerii de rutină sau în timpul 
controlului dinaintea zborului sau care 
derivă din efectuarea incorectă a 
întreținerii de rutină sau controlului 
dinaintea zborului; și

eliminat

Or. en

Amendamentul 227
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 2 – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) probleme tehnice inerente funcționării (i) probleme tehnice care nu trebuie 
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normale a aeronavelor, cum ar fi o 
problemă identificată în timpul 
întreținerii de rutină sau în timpul 
controlului dinaintea zborului sau care 
derivă din efectuarea incorectă a 
întreținerii de rutină sau controlului 
dinaintea zborului; și

considerate extraordinare în sensul 
punctului 1 subpunctul (ii);

Or. de

Justificare

Problemele tehnice țin, fără excepție, de responsabilitatea operatorilor de transport aerian și 
niciodată de responsabilitatea pasagerilor. Cu excepția cazului în care problemele tehnice 
sunt nesemnificative pentru funcționarea normală a aeronavelor și rezultă dintr-un defect de 
fabricație ascuns, acestea nu ar trebui să fie trecute cu vederea.

Amendamentul 228
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 2 – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) indisponibilitatea echipajului de 
comandă sau a echipajului de cabină (cu 
excepția cazului în care este cauzată de 
conflicte de muncă).

(ii) indisponibilitatea echipajului de 
comandă sau a echipajului de cabină;

Or. de

Justificare

Acesta este unul dintre riscurile pe care operatorul de transport aerian trebuie să și le asume. 
În caz de boală, de exemplu, operatorul de transport aerian trebuie să înlocuiască în timp util 
membrii indisponibili ai echipajului sau să se bazeze pe echipajul de rezervă.

Amendamentul 229
Adam Bielan



AM\1005678RO.doc 81/85 PE521.501v01-00

RO

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 2 – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) indisponibilitatea echipajului de 
comandă sau a echipajului de cabină (cu 
excepția cazului în care este cauzată de 
conflicte de muncă).

(ii) indisponibilitatea echipajului de 
comandă sau a echipajului de cabină.

Or. pl

Amendamentul 230
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 2 – subpunctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) condiții meteorologice severe, cu 
excepția cazului în care spațiul aerian sau 
aeroportul în cauză a fost în mod oficial 
închis de către organismul de 
administrare a aeroportului;

Or. de

Justificare

Decizia de a rămâne la sol, aparent din cauza condițiilor meteorologice, este deseori luată 
chiar de operatorii de transport aerian. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vremea este 
atât de nefavorabilă încât să le afecteze opțiunile de zbor.

Amendamentul 231
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Anexa 1



PE521.501v01-00 82/85 AM\1005678RO.doc

RO

Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 2 – subpunctul iib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iib) venirea iernii, având în vedere faptul 
că aeronavele trebuie să fie menținute 
operaționale;

Or. de

Amendamentul 232
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 2 – subpunctul iic (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iic) orice întârziere cauzată de incidente 
care afectează un zbor precedent;

Or. de

Justificare

În astfel de cazuri, operatorii de transport aerian dispun de suficient timp până la următorul 
zbor pentru a înlocui zborul în cauză și pentru a găsi un echipaj. Nu există nicio legătură 
vizibilă în timp și spațiu cu următorul zbor. Acest lucru se aplică și în caz de sabotare a unui 
zbor precedent, de incidente medicale, de închidere timpurie a spațiului aerian etc.

Amendamentul 233
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 2 – subpunctul iid (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iid) eliminarea din cală a bagajelor fără 



AM\1005678RO.doc 83/85 PE521.501v01-00

RO

proprietar;

Or. de

Justificare

Astfel de cazuri trebuie să fi fost cauzate de o eroare de siguranță, dar pasagerii nu ar trebui 
să suporte consecințele pentru aceasta. Totuși, operatorii de transport aerian au libertatea de 
a solicita despăgubiri de la agențiile responsabile.

Amendamentul 234
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 2 – subpunctul iie (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iie) motor înghețat, lipsa unor agenți de 
degivrare;

Or. de

Justificare

Degivrarea trebuie să fie posibilă la nevoie. Aeroporturile trebuie să dețină stocuri suficiente 
de agenți de degivrare, chiar și în situația unor condiții meteorologice nefavorabile 
prelungite și trebuie să suporte riscurile generate de acest lucru. În astfel de cazuri, 
operatorii de transport aerian pot solicita despăgubiri.

Amendamentul 235
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 2 – subpunctul iif (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iif) deteriorarea la sol a aeronavei de 
către un terț cu puțin timp înainte de ora 
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de plecare prevăzută;

Or. de

Justificare

Într-un astfel de caz, operatorul de transport aerian poate solicita despăgubiri din partea 
terțului. Cu toate acestea, este inacceptabil ca pasagerii, care nu pot lua nicio măsură, să fie 
lipsiți de drepturi.

Amendamentul 236
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Anexa 1
Regulamentul (CE) nr. 261/2004
Anexa 1 – punctul 2 – subpunctul iig (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iig) conflicte de muncă la operatorul de 
transport aerian.

Or. de

Justificare

Conflictele de muncă la operatorul de transport aerian pot fi ținute sub control și pot fi 
evitate. Prin urmare, conflictele de muncă nu pot fi considerate drept circumstanțe 
extraordinare în sensul prezentului regulament. Situația nu este aceeași în cazul conflictelor 
de muncă la alte întreprinderi.

Amendamentul 237
Catherine Stihler

Propunere de regulament
Anexa 2
Regulamentul (CE) nr. 2027/97
Anexa 2 – paragraful 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă bagajul este deteriorat, predat cu 
întârziere, pierdut sau distrus, pasagerul 
trebuie să adreseze cât mai curând posibil o 

Dacă bagajul este deteriorat, predat cu 
întârziere, pierdut sau distrus, pasagerul 
trebuie să adreseze cât mai curând posibil o 
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reclamație în scris transportatorului aerian. 
Se aplică un termen limită pentru 
reclamații de 7 zile în cazul în care bagajul 
a fost deteriorat și de 21 de zile în cazul în 
care acesta a fost predat cu întârziere, în 
ambele cazuri termenul decurgând de la 
data la care bagajul a fost pus la dispoziția 
pasagerului. Pentru a putea respecta cu 
ușurință aceste termene limită, 
transportatorul aerian trebuie să le ofere 
pasagerilor posibilitatea să completeze un 
formular de reclamație la aeroport. Un 
astfel de formular de reclamație, care poate 
lua forma unui raport PIR, trebuie acceptat 
de către transportatorul aerian la aeroport 
ca o reclamație.

reclamație în scris transportatorului aerian. 
Se aplică un termen-limită pentru 
reclamații de 28 zile în cazul în care 
bagajul a fost deteriorat și predat cu 
întârziere, termenul decurgând de la data la 
care bagajul a fost pus la dispoziția 
pasagerului. Pentru a putea respecta cu 
ușurință aceste termene-limită, 
transportatorul aerian trebuie să le ofere 
pasagerilor posibilitatea să completeze un 
formular de reclamație la aeroport. Un 
astfel de formular de reclamație, care poate 
lua forma unui raport PIR, trebuie acceptat 
de către transportatorul aerian la aeroport 
ca o reclamație.

Or. en


