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Pozmeňujúci návrh 92
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Aby sa zvýšila právna istota leteckých 
dopravcov a cestujúcich, je potrebné 
presnejšie vymedzenie pojmu „mimoriadne 
okolnosti“, ktoré zohľadní rozsudok 
Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-
549/07 (Wallentin-Hermann). Toto 
vymedzenie pojmu by sa malo ďalej 
objasniť pomocou neúplného zoznamu 
okolností, ktoré sú jasne určené ako 
mimoriadne alebo nemimoriadne.

(3) Aby sa zvýšila právna istota leteckých 
dopravcov a cestujúcich, je potrebné 
presnejšie vymedzenie pojmu „mimoriadne 
okolnosti“, ktoré zohľadní rozsudok 
Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-
549/07 (Wallentin-Hermann). Toto 
vymedzenie pojmu by sa malo ďalej 
objasniť pomocou úplného zoznamu 
okolností, ktoré sú jasne určené ako 
mimoriadne, a neúplného zoznamu 
okolností, ktoré sú určené ako 
nemimoriadne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Ak je let zrušený alebo má meškanie 
z dôvodu mimoriadnych okolností, mali by
mať leteckí dopravcovia povinnosť 
preukázať do dvoch týždňov, o aké 
mimoriadne okolnosti išlo a aké opatrenia 
boli prijaté na predchádzanie zrušeniu 
alebo meškaniu.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 94
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Na posilnenie ochrany cestujúcich 
v leteckej doprave v prípade zrušenia letu 
kvôli platobnej neschopnosti leteckého 
dopravcu alebo pozastavenia prevádzky 
leteckého dopravcu kvôli odňatiu jeho 
prevádzkovej licencie by mali mať leteckí 
dopravcovia povinnosť preukázať 
zabezpečenie vyplácania prostriedkov 
cestujúcim alebo ich návratu do vlasti.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 95
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Aby sa zvýšili úrovne ochrany, 
cestujúcim by sa nemal odmietnuť nástup 
do lietadla na spiatočnej ceste na 
obojsmernú (spiatočnú) letenku, pretože 
nepoužili let na miesto, z ktorého sa 
vracajú.

(7) Aby sa zvýšili úrovne ochrany, 
cestujúcim sa nesmie odmietnuť nástup do 
lietadla na niektorom z letov, ktoré sú 
súčasťou obojsmernej (spiatočnej) 
letenky, pretože nepoužili let na miesto, z 
ktorého sa vracajú alebo akýkoľvek iný let, 
ktorý je súčasťou letenky.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 96
Konstantinos Poupakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Aby sa zvýšili úrovne ochrany, 
cestujúcim by sa nemal odmietnuť nástup 
do lietadla na spiatočnej ceste na 
obojsmernú (spiatočnú) letenku, pretože 
nepoužili let na miesto, z ktorého sa 
vracajú.

(7) Aby sa zvýšili úrovne ochrany, 
cestujúcim sa nesmie odmietnuť nástup do 
lietadla na spiatočnej ceste na obojsmernú 
(spiatočnú) letenku, pretože nepoužili let 
na miesto, z ktorého sa vracajú.

Or. el

Odôvodnenie

Navrhované ustanovenie má túto praktiku výslovne zakázať.

Pozmeňujúci návrh 97
María Irigoyen Pérez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Na zabránenie situáciám, kedy je 
nástup do lietadla bezdôvodne odmietnutý 
maloletým bez identifikačných dokladov 
cestujúcich s rodičmi, letecké spoločnosti 
budú musieť dodržiavať pravidlá 
stanovené v národných plánoch 
bezpečnosti letectva;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 98
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Keď cestujúci zruší svoj let, leteckí 
dopravca by mal byť povinný bezplatne 
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vrátiť dane, ktoré už boli zaplatené.

Or. de

Odôvodnenie

Niektorí leteckí dopravcovia účtujú manipulačné poplatky, ktoré sú často excesívne. To nie je 
v poriadku. Daň, ktorá sa nevyberie, sa musí vrátiť v plnej výške. Neletenie letom, ktorý už bol 
zaplatený, je samo o sebe dostatočnou „pokutou“.

Pozmeňujúci návrh 99
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Cestujúci musia požívať osobitnú 
ochranu v prípade zrušenia letu kvôli 
platobnej neschopnosti leteckého 
dopravcu alebo pozastavenia prevádzky 
leteckého dopravcu kvôli odňatiu jeho 
prevádzkovej licencie. Leteckí 
dopravcovia by mali byť povinní predložiť 
dostatok dôkazov o bezpečnosti na
zabezpečenie vyplácania prostriedkov 
cestujúcim alebo ich návratu do vlasti.
  

Or. fr

Odôvodnenie

Musí sa ustanoviť ochrana cestujúcich v prípade, ak dopravca prestane fungovať, aby sa 
zabezpečilo vrátenie peňazí za nevyužité letenky alebo návrat do vlasti, keď zostanú v cudzine. 
Leteckým dopravcom sa ponecháva priestor (financovanie, poistka…).

Pozmeňujúci návrh 100
Hans-Peter Mayer
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Letiská a ich používatelia, ako sú 
leteckí dopravcovia a firmy poskytujúce 
pozemnú obsluhu alebo pozemné 
odbavenie, by mali spolupracovať s cieľom 
minimalizovať vplyv viacerých prerušení 
letov na cestujúcich zabezpečením 
starostlivosti o nich a presmerovaním ich 
cesty. Na ten účel by mali pripraviť plány 
nepredvídaných udalostí, ak by došlo 
k takýmto udalostiam, a spoločne pracovať 
na ich zostavení.

(10) Letiská a ich používatelia, ako sú 
leteckí dopravcovia, firmy poskytujúce 
pozemnú obsluhu alebo pozemné 
odbavenie a služby riadenia letovej 
prevádzky, by mali spolupracovať s cieľom 
minimalizovať vplyv viacerých prerušení 
letov na cestujúcich zabezpečením 
starostlivosti o nich a presmerovaním ich 
cesty. Na ten účel by mali pripraviť plány 
nepredvídaných udalostí, ak by došlo k 
takýmto udalostiam, a spoločne
s európskymi, celoštátnymi, regionálnymi 
alebo miestnymi orgánmi pracovať na ich 
zostavení. Existujúce plány 
nepredvídaných udalostí by sa v prípade 
potreby mali prispôsobiť.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 101
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Nariadenie (ES) č. 261/2004 by malo 
výslovne obsahovať právo na náhradu pre 
cestujúcich postihnutých dlhým meškaním, 
a to v súlade s rozsudkom Súdneho dvora 
Európskej únie v spojených veciach C-
402/07 a C-432/07 (Sturgeon). Súčasne by 
sa prahové doby, ktorých prekročenie v 
rámci meškania zakladá právo 
na náhradu, mali zvýšiť, aby sa zohľadnil 
finančný vplyv na odvetvie a zabránilo 
zvýšeniu frekvencie zrušení letov, ktoré by 
v dôsledku toho boli častejšie. Aby sa 
zabezpečilo, že občania cestujúci v rámci 
EÚ budú mať jednotné podmienky 

(11) Nariadenie (ES) č. 261/2004 by malo 
výslovne obsahovať právo na náhradu pre 
cestujúcich postihnutých dlhým meškaním, 
a to v súlade s rozsudkom Súdneho dvora 
Európskej únie v spojených veciach C-
402/07 a C-432/07 (Sturgeon). Aby sa 
zabezpečilo, že občania cestujúci v rámci 
EÚ budú mať jednotné podmienky 
týkajúce sa náhrad, prahová doba by mala 
byť rovnaká pre všetky cesty v rámci Únie, 
pričom by však mala závisieť od 
vzdialenosti, ktorú treba prejsť pri cestách 
do a z tretích krajín, aby sa zohľadnili 
prevádzkové ťažkosti leteckých dopravcov 
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týkajúce sa náhrad, prahová doba by mala 
byť rovnaká pre všetky cesty v rámci Únie, 
pričom by však mala závisieť od 
vzdialenosti, ktorú treba prejsť pri cestách 
do a z tretích krajín, aby sa zohľadnili 
prevádzkové ťažkosti leteckých dopravcov 
pri riešení situácií súvisiacich s 
meškaniami na vzdialených letiskách.

pri riešení situácií súvisiacich s 
meškaniami na vzdialených letiskách.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 102
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Na zohľadnenie finančného vplyvu 
na odvetvie aj v oblasti nízkonákladových 
spoločností by malo byť možné uplatniť 
náhradu vo výške celkovej zaplatenej ceny 
letenky, ale najviac vo výške súm 
uvedených v tomto nariadení. Táto cena 
letenky pokrýva let tam a späť vrátane 
všetkých vedľajších nákladov, napríklad 
za batožinu. Tento nárok by sa mal 
uplatňovať na zodpovedajúcu sumu pri 
každom meškajúcom lete. Preto, ak došlo 
k meškaniu pri lete na miesto a tiež pri 
návrate, mal by existovať nárok na dve 
náhrady vo výške celkovej zaplatenej ceny 
letenky.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 103
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na zabezpečenie právnej istoty by sa 
v nariadení (ES) č. 261/2004 malo 
výslovne potvrdiť, že zmena letového 
poriadku má podobný dopad na cestujúcich 
ako dlhé meškanie, a mala by preto 
zakladať rovnaké práva.

(12) Na zabezpečenie právnej istoty by sa 
v nariadení (ES) č. 261/2004 malo 
výslovne potvrdiť, že zmena letového 
poriadku má podobný vplyv na cestujúcich 
ako dlhé meškanie a zrušenie, a mala by 
preto zakladať rovnaké práva.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 104
Konstantinos Poupakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Uplatňovanie určitých práv 
cestujúcich, najmä práva na ubytovanie, 
sa v prípade niektorých letových činností 
malého rozsahu ukázalo ako neprimerané 
z hľadiska príjmov leteckých dopravcov. 
Lety uskutočňované malými lietadlami na 
krátke vzdialenosti by sa preto mali 
oslobodiť od povinnosti hradiť 
ubytovanie, aj keď by dopravca predsa len 
mal cestujúcemu pomôcť nájsť si 
ubytovanie.

vypúšťa sa

Or. el

Odôvodnenie

Nie je jasný dôvod, prečo by vzdialenosť mala byť rozhodujúcim faktorom pri poskytovaní 
ubytovania cestujúcim.  Podobne by nemali byť uvalené žiadne limity na základe kapacity 
lietadla, keďže na mnohé ostrovy a vzdialené letiská lietajú len malé lietadlá.

Pozmeňujúci návrh 105
Cornelis de Jong
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Pre zdravotne postihnuté osoby, osoby 
so zníženou pohyblivosťou a iné osoby 
s osobitnými potrebami, napr. 
nesprevádzané deti, tehotné ženy a osoby 
odkázané na osobitnú lekársku 
starostlivosť môže byť ťažšie zaistiť si 
ubytovanie, keď dôjde k prerušeniam letu. 
Preto akékoľvek obmedzenia práva 
na ubytovanie v prípadoch mimoriadnych 
okolností alebo regionálnych letových 
činností by sa nemali vzťahovať na tieto 
kategórie cestujúcich.

(18) Pre zdravotne postihnuté osoby, osoby 
so zníženou pohyblivosťou a iné osoby 
s osobitnými potrebami, napr. 
nesprevádzané deti, tehotné ženy a osoby 
odkázané na osobitnú lekársku 
starostlivosť môže byť ťažšie zaistiť si 
ubytovanie, keď dôjde k prerušeniam letu. 
Preto akékoľvek obmedzenia práva 
na ubytovanie v prípadoch mimoriadnych 
okolností  by sa zo zásady nemali 
vzťahovať na tieto kategórie cestujúcich.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
María Irigoyen Pérez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Pre zdravotne postihnuté osoby, osoby 
so zníženou pohyblivosťou a iné osoby 
s osobitnými potrebami, napr. 
nesprevádzané deti, tehotné ženy a osoby 
odkázané na osobitnú lekársku 
starostlivosť môže byť ťažšie zaistiť si 
ubytovanie, keď dôjde k prerušeniam letu. 
Preto akékoľvek obmedzenia práva 
na ubytovanie v prípadoch mimoriadnych 
okolností alebo regionálnych letových 
činností by sa nemali vzťahovať na tieto 
kategórie cestujúcich.

(18) Pre najzraniteľnejších cestujúcich, 
ako napr. zdravotne postihnuté osoby, 
osoby so zníženou pohyblivosťou a iné 
osoby s osobitnými potrebami, napr. 
nesprevádzané deti, tehotné ženy a osoby 
odkázané na osobitnú lekársku 
starostlivosť môže byť ťažšie zaistiť si 
ubytovanie, keď dôjde k prerušeniam letu. 
Preto akékoľvek obmedzenia práva 
na ubytovanie v prípadoch mimoriadnych 
okolností alebo regionálnych letových 
činností by sa nemali vzťahovať na tieto 
kategórie cestujúcich.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 107
Marc Tarabella
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Cestujúci by nemali byť len správne 
informovaní o svojich právach v prípadoch 
prerušenia letu, ale mali by byť náležite 
informovaní tiež o dôvodoch samotného 
prerušenia ihneď, ako sú informácie 
k dispozícii. Tieto informácie by sa mali 
poskytnúť aj vtedy, keď cestujúci získal 
letenku cez sprostredkovateľa so sídlom 
v Únii.

(20) Cestujúci by nemali byť len správne 
informovaní o svojich právach v prípadoch 
prerušenia letu, ale mali by byť náležite 
informovaní tiež o dôvodoch samotného 
prerušenia ihneď, ako sú informácie 
k dispozícii. Tieto informácie by sa mali 
poskytnúť aj vtedy, keď cestujúci získal 
letenku cez sprostredkovateľa so sídlom 
v Únii. Cestujúci by mali byť tiež 
informovaní o najjednoduchších 
a najrýchlejších postupoch predkladania 
žiadostí a sťažností, ktoré im umožnia 
uplatniť svoje práva.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 108
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Na zabezpečenie lepšieho 
presadzovania práv cestujúcich by sa úloha 
vnútroštátnych orgánov presadzovania 
práva mala vymedziť presnejšie a jasne 
odlíšiť od vybavovania jednotlivých 
sťažností cestujúcich.

(21) Na zabezpečenie lepšieho 
presadzovania práv cestujúcich by sa úloha 
vnútroštátnych orgánov presadzovania 
práva mala vymedziť presnejšie a jasne 
odlíšiť od vybavovania jednotlivých 
sťažností cestujúcich. Okrem toho by sa 
malo vyjasniť, že v záujme európskych 
spotrebiteľov nesmie maximálny čas 
spracovania presiahnuť 90 dní. 
Zodpovednosť za vybavovanie 
jednotlivých sťažností by mala byť jasne 
vymedzená, aby sa zabránilo situácii, keď 
vnútroštátne orgány presadzovania práva 
si cestujúcich medzi sebou navzájom 
postupujú, namiesto toho, aby rýchlo 
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vybavili sťažnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Cestujúci by sa mali náležite 
informovať o príslušných postupoch na 
uplatňovanie nárokov a podávanie 
sťažností leteckým dopravcom 
a v primeranej lehote by mali dostať 
odpoveď. Cestujúci by mali mať tiež 
možnosť podať sťažnosť na dopravcov 
prostredníctvom mimosúdnych opatrení. 
Keďže však právo na účinný prostriedok 
nápravy pred súdom je základným právom 
uznaným v článku 47 Charty základných 
práv Európskej únie, nemali by tieto 
opatrenia zamedziť ani zabrániť prístupu 
cestujúcich k súdom.

(22) Cestujúci by sa mali náležite 
informovať o príslušných postupoch na 
uplatňovanie nárokov a podávanie 
sťažností leteckým dopravcom 
a v primeranej lehote by mali dostať 
odpoveď. Cestujúci by mali mať tiež 
možnosť podať sťažnosť na dopravcov 
prostredníctvom mimosúdnych opatrení. 
Na tento účel im musia byť poskytnuté 
adresy a kontaktné informácie všetkých 
orgánov zodpovedných za dokončenie 
príslušných formalít v každej krajine.
Keďže však právo na účinný prostriedok 
nápravy pred súdom je základným právom 
uznaným v článku 47 Charty základných 
práv Európskej únie, nemali by tieto 
opatrenia zamedziť ani zabrániť prístupu 
cestujúcich k súdom.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 110
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Cestujúci by sa mali náležite 
informovať o príslušných postupoch na 

(22) Cestujúci by  mali byť náležite 
informovaní o príslušných postupoch na 
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uplatňovanie nárokov a podávanie 
sťažností leteckým dopravcom 
a v primeranej lehote by mali dostať 
odpoveď. Cestujúci by mali mať tiež 
možnosť podať sťažnosť na dopravcov 
prostredníctvom mimosúdnych opatrení. 
Keďže však právo na účinný prostriedok 
nápravy pred súdom je základným právom 
uznaným v článku 47 Charty základných 
práv Európskej únie, nemali by tieto 
opatrenia zamedziť ani zabrániť prístupu 
cestujúcich k súdom.

uplatňovanie nárokov a podávanie 
sťažností leteckým dopravcom a mali by 
byť upozornení na príslušné lehoty, 
najmä na lehoty podľa článku 16a ods. 2.
Mali by dostať odpoveď do dvoch 
mesiacov po prijatí nároku alebo 
sťažnosti. Cestujúci by mali mať tiež 
možnosť podať sťažnosť na dopravcov 
prostredníctvom mimosúdnych opatrení. 
Keďže však právo na účinný prostriedok 
nápravy pred súdom je základným právom 
uznaným v článku 47 Charty základných 
práv Európskej únie, nemali by tieto 
opatrenia zamedziť ani zabrániť prístupu 
cestujúcich k súdom. V záujme 
jednoduchého, rýchleho a nákladovo 
efektívneho vybavenia nárokov 
v mimosúdnych a súdnych konaniach by 
sa malo osobitne upozorniť na online 
konanie a alternatívne riešenie sporov, 
ako aj na európske konanie vo veciach 
s nízkou hodnotou sporu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Cestujúci niekedy nemajú jasno v tom, 
akú batožinu si môžu vziať so sebou do 
lietadla z hľadiska rozmerov, hmotnosti a 
počtu predmetov. Aby sa zabezpečila úplná 
informovanosť cestujúcich o povolenej 
batožine v rámci letenky, leteckí 
dopravcovia by mali tieto informácie jasne 
uviesť počas rezervácie a na letisku.

(28) Cestujúci niekedy nemajú jasno v tom, 
akú batožinu si môžu vziať so sebou do 
lietadla z hľadiska rozmerov, hmotnosti a 
počtu predmetov. Aby sa zabezpečila úplná 
informovanosť cestujúcich o povolenej 
batožine v rámci letenky, leteckí 
dopravcovia by mali tieto informácie jasne 
uviesť počas rezervácie a na letisku. 
Okrem príručného kufra na kolieska by 
cestujúci mali môcť tiež niesť zo sebou 
malú tašku, aby dôležité osobné predmety 
ako peňaženky alebo lieky nemuseli na 
palube vyberať z kufrov, ktoré sú obvykle 
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uložené priamo nad hlavami cestujúcich, 
ale kvôli nedostatku priestoru môžu byť 
tiež uložené ďalej nad inými cestujúcimi.  
Prístup, ktorý používa Ryanair, preto nie 
je povolený. 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 112
Sylvana Rapti

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Dôležité osobné predmety a letiskové 
nákupy by mali byť vždy povolené bez 
dodatočných nákladov popri povolenej 
príručnej batožine.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Konstantinos Poupakis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Na ochranu cestujúcich pred 
neprimeranými obmedzeniami príručnej 
batožiny by mali môcť vziať bezplatne na 
palubu určité základné predmety osobnej 
potreby vrátane predmetov kúpených na 
letisku, ktoré presahujú maximálne 
povolené množstvo príručnej batožiny.

Or. el
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Odôvodnenie

Toto ustanovenie chráni cestujúcich pred nadmernými obmedzeniami príručnej batožiny 
a umožňuje im vziať na palubu primerané množstvo príručnej batožiny vrátane predmetov 
kúpených na letisku.

Pozmeňujúci návrh 114
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Je potrebné, aby s cieľom zohľadniť 
hospodársky vývoj boli peňažné limity 
uvedené v nariadení (ES) č. 2027/97 
zmenené tak, ako ich v roku 2009 
preskúmala Medzinárodná organizácia 
civilného letectva (ICAO) podľa článku 
24 ods. 2 Montrealského dohovoru.

(33) Je potrebné, aby s cieľom zohľadniť 
hospodársky vývoj boli peňažné limity 
uvedené v nariadení (ES) č. 2027/97 
zmenené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Emma McClarkin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34a) Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať aj na letisko Gibraltár ako 
Britské zámorské územie a letisko vnútri 
Európskej únie. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Robert Rochefort
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d
Nariadenie (ES) č. 261/2004 
Článok 2 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) K vymedzeniu pojmu „zrušenie“ 
v písmene l) sa dopĺňa táto veta:

vypúšťa sa

„Let, keď lietadlo vzlietlo, ale z nejakého 
dôvodu bolo následne donútené pristáť 
na inom letisku ako letisko miesta 
určenia, alebo vrátiť sa na letisko odletu, 
sa považuje za zrušený let.“

Or. fr

Odôvodnenie

Presmerovania často súvisia s bezpečnostnými problémami mimo kontroly dopravcov, ktorí 
musia znášať náklady na let (palivo, letiskové poplatky atď.). Nezdá sa byť vhodné, aby bolo 
presmerovanie rovnocenné so zrušením letu. Leteckí dopravcovia sú zároveň často povinní 
pomáhať cestujúcim a zabezpečiť, aby mohli čo najskôr pokračovať v plánovanej ceste (pozri 
PN o článku 6 ods. 4 písm. 4 a). 

Pozmeňujúci návrh 117
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 2 – písmeno l 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) K vymedzeniu pojmu „zrušenie“ 
v písmene l) sa dopĺňa táto veta:

vypúšťa sa

„Let, keď lietadlo vzlietlo, ale 
z nejakého dôvodu bolo následne 
donútené pristáť na inom letisku 
ako letisko miesta určenia, alebo 
vrátiť sa na letisko odletu, sa 
považuje za zrušený let.“

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 118
Emma McClarkin

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 2 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 „mimoriadne okolnosti“ znamenajú 
okolnosti, ktoré nepatria do obvyklého 
výkonu činnosti dotknutého leteckého 
dopravcu a vymykajú sa jeho účinnej 
kontrole z dôvodu povahy alebo pôvodu 
takejto okolnosti. Na účely tohto 
nariadenia mimoriadne okolnosti zahŕňajú 
okolnosti uvedené v prílohe;

„mimoriadne okolnosti“ sú udalosti 
vymykajúce sa účinnej kontrole leteckého 
dopravcu. Na účely tohto nariadenia 
mimoriadne okolnosti zahŕňajú okrem 
iného okolnosti uvedené v prílohe I;

Or. en

Odôvodnenie

Slovo „patria“ nie je jasným termínom.  Mal by sa uviesť odkaz na prílohu z dôvodu jasnosti.

Pozmeňujúci návrh 119
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 2 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 „mimoriadne okolnosti“ znamenajú 
okolnosti, ktoré nepatria do obvyklého 
výkonu činnosti dotknutého leteckého 
dopravcu a vymykajú sa jeho účinnej 
kontrole z dôvodu povahy alebo pôvodu 
takejto okolnosti. Na účely tohto 
nariadenia mimoriadne okolnosti zahŕňajú 
okolnosti uvedené v prílohe;

„mimoriadne okolnosti“ sú okolnosti, ktoré 
nepatria do obvyklého výkonu činnosti 
dotknutého leteckého dopravcu 
a vymykajú sa jeho účinnej kontrole 
z dôvodu povahy alebo pôvodu takejto 
okolnosti. Na účely tohto nariadenia 
mimoriadne okolnosti sú okolnosti 
uvedené v prílohe;
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Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie právnej istoty a lepšej ochrany práv spotrebiteľov je potrebný úplný zoznam 
„mimoriadnych okolností“.

Pozmeňujúci návrh 120
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 2 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 „mimoriadne okolnosti“ znamenajú 
okolnosti, ktoré nepatria do obvyklého 
výkonu činnosti dotknutého leteckého 
dopravcu a vymykajú sa jeho účinnej 
kontrole z dôvodu povahy alebo pôvodu 
takejto okolnosti. Na účely tohto 
nariadenia mimoriadne okolnosti zahŕňajú 
okolnosti uvedené v prílohe;

„mimoriadne okolnosti“ sú okolnosti, ktoré 
nepatria do obvyklého výkonu činnosti 
dotknutého leteckého dopravcu 
a vymykajú sa jeho účinnej kontrole 
z dôvodu povahy alebo pôvodu takejto 
okolnosti. Na účely tohto nariadenia 
mimoriadne okolnosti zahŕňajú okolnosti 
uvedené v neúplnom zozname v prílohe;
Iné okolnosti môžu byť považované za 
„mimoriadne“, ak existujú objektívne 
dôvody, ktoré sto zdôvodňujú; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 2 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„mimoriadne okolnosti“ znamenajú 
okolnosti, ktoré nepatria do obvyklého 
výkonu činnosti dotknutého leteckého 
dopravcu a vymykajú sa jeho účinnej 

mimoriadne okolnosti“ sú okolnosti, ktoré 
sú mimo kontroly dotknutého leteckého 
dopravcu a pokiaľ nie sú dôsledkom 
nedodržania bezpečnostných predpisov a 
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kontrole z dôvodu povahy alebo pôvodu 
takejto okolnosti. Na účely tohto 
nariadenia mimoriadne okolnosti zahŕňajú 
okolnosti uvedené v prílohe;

pravidiel vymykajú sa jeho účinnej 
kontrole. Na účely tohto nariadenia 
mimoriadne okolnosti zahŕňajú okolnosti 
uvedené v prílohe;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 122
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 2 – písmeno m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 „mimoriadne okolnosti“ znamenajú 
okolnosti, ktoré nepatria do obvyklého 
výkonu činnosti dotknutého leteckého 
dopravcu a vymykajú sa jeho účinnej 
kontrole z dôvodu povahy alebo pôvodu 
takejto okolnosti. Na účely tohto 
nariadenia mimoriadne okolnosti zahŕňajú 
okolnosti uvedené v prílohe;

„mimoriadne okolnosti“ sú okolnosti, ktoré 
nepatria do obvyklého výkonu činnosti 
dotknutého leteckého dopravcu 
a vymykajú sa jeho účinnej kontrole 
z dôvodu povahy alebo pôvodu takejto 
okolnosti. Na účely tohto nariadenia 
mimoriadne okolnosti zahŕňajú okolnosti 
uvedené v neúplnom zozname v prílohe; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 123
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 2 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 „prípojný let“ znamená let, ktorý je podľa „prípojný let“ je let, ktorý je podľa 
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jednotnej prepravnej zmluvy určený na 
umožnenie príletu cestujúceho do miesta 
transferu, aby z neho odletel iným letom, 
alebo, ak je to v danom kontexte vhodné, 
to znamená iný let, ktorý odlieta z miesta 
transferu;

jednotnej prepravnej zmluvy a na základe 
jedného čísla rezervácie určený na 
umožnenie príletu cestujúceho do miesta 
transferu, aby z neho odletel iným letom, 
alebo, v zmysle článku 6a, to znamená 
tento iný let, ktorý odlieta z miesta 
transferu;

Or. de

Odôvodnenie

Nadväzuje na článok 6a(2) a objasňuje definíciu tým, že umožňuje rezerváciu samostatných 
leteniek na jeden krát.

Pozmeňujúci návrh 124
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 2 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 „prípojný let“ znamená let, ktorý je podľa 
jednotnej prepravnej zmluvy určený na 
umožnenie príletu cestujúceho do miesta 
transferu, aby z neho odletel iným letom, 
alebo, ak je to v danom kontexte vhodné, 
to znamená iný let, ktorý odlieta z miesta 
transferu;

„prípojný let“ je let, ktorý je podľa 
jednotnej prepravnej zmluvy a jednotného 
rezervačného čísla určený na umožnenie 
príletu cestujúceho do miesta transferu, aby 
z neho odletel iným letom, alebo, ak je to 
v danom kontexte vhodné, to znamená iný 
let, ktorý odlieta z miesta transferu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Emma McClarkin

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 2 – písmeno s
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 „cena letenky“ znamená plnú cenu platenú 
za letenku vrátane tarifnej ceny letenky 
a všetkých príslušných daní, príplatkov 
a poplatkov platených za všetky voliteľné 
a nevoliteľné služby zahrnuté do letenky;

„cena letenky“ je plná cena platená za 
letenku vrátane tarifnej ceny letenky, 
všetkých príslušných daní, príplatkov 
a poplatkov platených za všetky voliteľné 
a nevoliteľné služby zahrnuté do letenky 
súvisiace s časťou cesty vykonávanou 
leteckou dopravou;

Or. en

Odôvodnenie

Objasňuje, že cena letenky je len služba leteckej dopravy (a nepatria do nej iné služby ako 
hotelové rezervácie a prenájom áut).

Pozmeňujúci návrh 126
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 2 – písmeno v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 „čas príletu“ znamená čas, kedy lietadlo 
zatiahlo parkovacie brzdy na príletovom 
stojisku (čas príletu ku klinom);

„čas príletu“ je čas, kedy lietadlo pristalo 
na pristávacej dráhe;  

Or. fr

Odôvodnenie

Problémy na letisku môžu zdržať lietadlo medzi pristátím a výstupom cestujúcich. Leteckí 
dopravcovia by nemali musieť znášať dôsledky týchto zdržaní, za ktoré nie sú zodpovední.

Pozmeňujúci návrh 127
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno e
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Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 2 – písmeno w

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 „zdržanie na odbavovacej ploche“ 
znamená pri odlete čas, kedy lietadlo 
zostáva na zemi od začatia nástupu 
cestujúcich do lietadla do času vzletu 
lietadla, alebo pri prílete čas od doby, kedy 
sa lietadlo dotkne zeme, do začatia výstupu 
cestujúcich z lietadla;

„zdržanie na odbavovacej ploche“ 
znamená pri odlete čas, kedy lietadlo 
zostáva na zemi od konca nástupu 
cestujúcich do lietadla do času vzletu 
lietadla, alebo pri prílete čas od doby, kedy 
sa lietadlo dotkne zeme, do začatia výstupu 
cestujúcich z lietadla;

Or. de

Odôvodnenie

Meškanie na dráhe by nemalo byť zahrnuté do času nastupovania. Malo by sa počítať od času 
dokončenia nástupu.

Pozmeňujúci návrh 128
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno -a (nové)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Platný text Pozmeňujúci návrh

(b) pri cestujúcich odlietajúcich z letiska 
umiestneného v tretej krajine na letisko, 
ktoré sa nachádza na území členského 
štátu, ktorý podlieha ustanoveniam 
zmluvy, pokiaľ im nebola poskytnutá 
protislužba alebo náhrada a pomoc v tejto 
tretej krajine, ak prevádzkujúcim leteckým 
dopravcom je dopravcom spoločenstva.

(b) pri cestujúcich odlietajúcich z letiska 
umiestneného v tretej krajine na letisko, 
ktoré sa nachádza na území členského 
štátu, ktorý podlieha ustanoveniam 
zmluvy, pokiaľ im nebola poskytnutá 
protislužba alebo náhrada a pomoc v tejto 
tretej krajine, ak prevádzkujúcim leteckým 
dopravcom je dopravcom spoločenstva, 
alebo ak bol let spiatočným letom 
rezervovaným spolu s prípojným letom 
odlietajúcim z letiska v EÚ leteckým 
dopravcom Spoločenstva.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 129
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je cestujúcim proti ich vôli odmietnutý 
nástup do lietadla, prevádzkujúci letecký 
dopravca im ihneď poskytne náhradu v 
súlade s článkom 7 a pomoc v súlade 
s článkom 8. Keď si cestujúci zvolí 
presmerovanie pri najbližšej príležitosti 
podľa článku 8 ods. 1 písm. b) a čas odletu 
je najmenej dve hodiny po pôvodnom čase 
odletu, prevádzkujúci dopravca poskytne 
cestujúcemu pomoc v súlade s článkom 9.“

Ak je cestujúcim proti ich vôli odmietnutý 
nástup do lietadla, prevádzkujúci letecký 
dopravca im ihneď a bez akýchkoľvek 
ďalších formalít  poskytne náhradu v 
súlade s článkom 7 a pomoc v súlade 
s článkom 8. Keď si cestujúci zvolí 
presmerovanie pri najbližšej príležitosti 
podľa článku 8 ods. 1 písm. b) a čas odletu 
je najmenej dve hodiny po pôvodnom čase 
odletu, prevádzkujúci dopravca poskytne 
cestujúcemu pomoc v súlade s článkom 9.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je cestujúcim proti ich vôli odmietnutý 
nástup do lietadla, prevádzkujúci letecký 
dopravca im ihneď poskytne náhradu v 
súlade s článkom 7 a pomoc v súlade 
s článkom 8. Keď si cestujúci zvolí 
presmerovanie pri najbližšej príležitosti 
podľa článku 8 ods. 1 písm. b) a čas odletu 
je najmenej dve hodiny po pôvodnom čase 
odletu, prevádzkujúci dopravca poskytne 
cestujúcemu pomoc v súlade s článkom 9.“

Ak je cestujúcim proti ich vôli odmietnutý 
nástup do lietadla na let tam alebo na let 
späť , prevádzkujúci letecký dopravca im 
ihneď poskytne náhradu v súlade s 
článkom 7 a pomoc v súlade s článkom 8. 
Keď si cestujúci zvolí presmerovanie pri 
najbližšej príležitosti podľa článku 8 ods. 1 
písm. b), prevádzkujúci dopravca poskytne 
cestujúcemu pomoc v súlade s článkom 9.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 131
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú aj na 
spiatočné letenky, keď sa cestujúcemu 
odmietne nástup do lietadla na spiatočnej 
ceste z dôvodov, že nepoužil let na miesto, 
odkiaľ sa vracia, alebo nezaplatil na tento 
účel doplatok.

Bez toho, aby bolo dotknuté zmluvné 
ustanovenie, ktoré výslovne a jasne 
uvádza opak, odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú 
aj na spiatočné letenky, keď sa 
cestujúcemu odmietne nástup do lietadla na 
spiatočnej ceste z dôvodov, že nepoužil let 
na miesto, odkiaľ sa vracia, alebo 
nezaplatil na tento účel doplatok.

Ak zmluvné ustanovenie jasne a výslovne 
uvádza, že cestujúci, ktorí neuskutočnili
cestu tam, nesmú cestovať letom späť, 
musia byť cestujúci informovaní počas
rôznych krokov ich rezervácie o 
podmienkach platných pre let späť v
prípade, že nepoužijú let tam, najmä:

– o skutočnosti, že im môže byť 
odmietnutý nástup do lietadla na let späť, 
ak neuskutočnili let tam bez riadneho 
dôvodu;

– o rôznych typoch dôvodov, ktoré sa 
považujú za platné na neuskutočnenie 
letu tam, a prijateľných lehotách 
a postupoch informovania leteckej 
spoločnosti;

Or. fr
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Odôvodnenie

Dopravcovia by nemali odmietnuť nástupu na spiatočný let kvôli nenastúpeniu  na lete tam, 
najmä vtedy, ak cestujúci konajú v dobrej viere a majú platný dôvod na nenastúpenie na let.. 
Celoplošný zákaz môže obmedziť možnosti nepriamych letov, ktoré sú lacnejšie ako priame 
lety. Musia sa ustanoviť osobitné prípady nenastúpenia na let, kedy musia byť cestujúci plne 
informovaní a musia existovať výnimky v prípade „platných dôvodov“.

Pozmeňujúci návrh 132
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú aj na 
spiatočné letenky, keď sa cestujúcemu 
odmietne nástup do lietadla na spiatočnej 
ceste z dôvodov, že nepoužil let na miesto, 
odkiaľ sa vracia, alebo nezaplatil na tento 
účel doplatok.

Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú aj na letenky 
na miesto, odkiaľ sa cestujúci vracia a
spiatočné letenky, keď sa cestujúcemu 
odmietne nástup do lietadla na spiatočnej 
ceste z dôvodov, že nepoužil let na miesto, 
odkiaľ sa vracia, alebo niektorú časť cesty 
alebo nezaplatil na tento účel doplatok.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 133
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú aj na 
spiatočné letenky, keď sa cestujúcemu 
odmietne nástup do lietadla na spiatočnej 
ceste z dôvodov, že nepoužil let na miesto, 
odkiaľ sa vracia, alebo nezaplatil na tento 
účel doplatok.

Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú aj na spiatočné 
letenky, keď sa cestujúcemu odmietne 
nástup do lietadla na spiatočnej ceste 
z dôvodov, že nepoužil let na miesto, 
odkiaľ sa vracia, alebo nezaplatil na tento 
účel doplatok. Odmietnutie nástupu do 
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lietadla v zmysle tohto odseku nenastane, 
ak letenka pokrýva viac ako dva lety a
cestujúci nie je prepravený, pretože
nenastúpil na všetky predchádzajúce lety
alebo na ne nenastúpil v dohodnutom
poradí. V prípade, že ide o výsledok
neodvratných mimoriadnych okolností, 
môže cestujúci nastúpiť na zostávajúce 
lety, ktoré tvoria cestu, v dohodnutom
poradí, za predpokladu, že poskytuje
dôkaz o takýchto okolnostiach najneskôr 
do času ďalšieho letu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 134
Sylvana Rapti

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú aj na 
spiatočné letenky, keď sa cestujúcemu 
odmietne nástup do lietadla na spiatočnej 
ceste z dôvodov, že nepoužil let na miesto, 
odkiaľ sa vracia, alebo nezaplatil na tento 
účel doplatok.

Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú aj na spiatočné 
letenky, keď sa cestujúcemu odmietne 
nástup do lietadla na spiatočnej ceste 
z dôvodov, že nepoužil let na miesto, 
odkiaľ sa vracia, alebo nezaplatil na tento 
účel doplatok.
(Tento PN sa týka len gréckej verzie.)

Or. el

Pozmeňujúci návrh 135
Konstantinos Poupakis

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 4 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú aj na 
spiatočné letenky, keď sa cestujúcemu 
odmietne nástup do lietadla na spiatočnej 
ceste z dôvodov, že nepoužil let na miesto, 
odkiaľ sa vracia, alebo nezaplatil na tento 
účel doplatok.

Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú aj na spiatočné 
letenky, keď sa cestujúcemu odmietne 
nástup do lietadla na spiatočnej ceste 
z dôvodov, že nepoužil let na miesto, 
odkiaľ sa vracia, alebo nezaplatil na tento 
účel doplatok.

(Tento PN sa týka len gréckej verzie.)

Or. el

Pozmeňujúci návrh 136
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď cestujúci alebo sprostredkovateľ 
konajúci menom cestujúceho oznámi 
pravopisnú chybu v mene jedného alebo 
niekoľkých cestujúcich zahrnutých do tej 
istej prepravnej zmluvy, ktorá môže viesť 
k odmietnutiu nástupu do lietadla, letecký 
dopravca túto chybu ihneď opraví, a to 
najneskôr 48 hodín pred odletom bez 
dodatočného poplatku cestujúceho alebo 
sprostredkovateľa, okrem prípadov, keď 
mu v tom bránia vnútroštátne alebo 
medzinárodné právne predpisy.“

Keď cestujúci alebo sprostredkovateľ 
konajúci menom cestujúceho oznámi 
pravopisnú chybu v mene alebo titule
jedného alebo niekoľkých cestujúcich 
zahrnutých do tej istej prepravnej zmluvy, 
ktorá môže viesť k odmietnutiu nástupu do 
lietadla, letecký dopravca túto chybu 
opraví pred odletom bez dodatočného 
poplatku cestujúceho alebo 
sprostredkovateľa, okrem prípadov, keď 
mu v tom bránia vnútroštátne alebo 
medzinárodné právne predpisy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Sylvana Rapti

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b
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Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prevádzkujúci letecký dopravca nie je 
povinný platiť náhradu podľa článku 7, ak 
môže preukázať, že zrušenie letu je 
spôsobené mimoriadnymi okolnosťami 
a nedalo sa mu zabrániť, ani keby sa prijali 
všetky primerané opatrenia. Tieto 
mimoriadne okolnosti možno uplatniť, len 
ak ovplyvňujú predmetný let alebo 
predchádzajúci let uskutočnený tým istým 
lietadlom.“

Prevádzkujúci letecký dopravca nie je 
povinný platiť náhradu podľa článku 7, ak 
môže preukázať, že zrušenie letu je 
spôsobené mimoriadnymi okolnosťami 
a nedalo sa mu zabrániť, ani keby sa prijali 
všetky primerané opatrenia. Tieto 
mimoriadne okolnosti možno uplatniť, len 
ak ovplyvňujú predmetný let alebo 
predchádzajúci let uskutočnený tým istým 
lietadlom. Ak letecký dopravca nepredloží 
písomne takéto dôkazy, vzhľadom na 
nárok cestujúceho zostáva náhrada 
splatná.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Prevádzkujúci letecký dopravca nie je 
povinný platiť náhradu podľa článku 7, ak 
môže preukázať, že zrušenie letu je 
spôsobené mimoriadnymi okolnosťami 
a nedalo sa mu zabrániť, ani keby sa prijali 
všetky primerané opatrenia. Tieto 
mimoriadne okolnosti možno uplatniť len v 
prípade, ak ovplyvňujú predmetný let alebo 
predchádzajúci let uskutočnený tým istým 
lietadlom.

Prevádzkujúci letecký dopravca nie je 
povinný platiť náhradu podľa článku 7, ak 
môže preukázať, že zrušenie letu je 
spôsobené mimoriadnymi okolnosťami 
a nedalo sa mu zabrániť, ani keby sa prijali 
všetky primerané opatrenia. Tieto 
mimoriadne okolnosti možno uplatniť len v 
prípade, ak ovplyvňujú predmetný let alebo 
predchádzajúci let uskutočnený tým istým 
lietadlom. Ak prevádzkujúci letecký 
dopravca nepredloží dôkazy do dvoch 
týždňov o konkrétnych mimoriadnych 
okolnostiach mimo rozsah jeho 
zodpovednosti, a o tom, že boli prijaté 
všetky potrebné opatrenia na zabránenie 
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zrušeniu alebo meškaniu letu, cestujúci 
bezodkladne dostane náhradu ustanovenú 
v tomto nariadení. 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 139
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c a (nové)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 5 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) Dopĺňa sa tento odsek 5:
'5a. V prípade zrušenia letu kvôli 
platobnej neschopnosti leteckého 
dopravcu alebo pozastavenia prevádzky 
leteckého dopravcu majú cestujúci právo 
na vyplatenie náhrady alebo let späť do 
miesta odletu v súlade s článkom 8 ods. 1 
písm. a) a právo na starostlivosť podľa 
článku 9. Leteckí dopravcovia musia 
dostatočne preukázať zabezpečenie 
nákladov na vyplatenie náhrady a návrat 
do vlasti.“

Or. de

Odôvodnenie

V prípade zrušenia z dôvodu platobnej neschopnosti alebo z akéhokoľvek iného dôvodu musia 
byť cestujúci chránení. Toto zahŕňa tiež prípady zrušenia prevádzkového povolenia.

Pozmeňujúci návrh 140
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 1 – bod i
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ak meškanie je najmenej dve hodiny,
pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a) 
a článku 9 ods. 2; ako aj

pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a) 
a článku 9 ods. 2; ako aj

Or. de

Pozmeňujúci návrh 141
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 1 – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ak meškanie je najmenej päť hodín
a zahŕňa jednu alebo niekoľko nocí, pomoc 
uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) a c); 
ako aj

ak meškanie je najmenej tri hodiny
a zahŕňa jednu alebo niekoľko nocí, pomoc 
uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) a c); 
ako aj

Or. de

Pozmeňujúci návrh 142
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 1 – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ak meškanie je najmenej päť hodín, 
pomoc uvedenú v článku 8 ods. 1 písm. a).

ak meškanie je najmenej tri hodiny, pomoc 
uvedenú v článku 8 ods. 1.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 143
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

päť alebo viac hodín po plánovanom čase 
príletu pre všetky cesty v rámci 
Spoločenstva a v prípade ciest do/z tretích 
krajín na vzdialenosť do 3 500 km;

 tri alebo viac hodín po plánovanom čase 
príletu pre všetky cesty v rámci 
Spoločenstva a v prípade ciest do/z tretích 
krajín na vzdialenosť 3 500 km alebo 
menej;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 144
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

päť alebo viac hodín po plánovanom čase 
príletu pre všetky cesty v rámci 
Spoločenstva a v prípade ciest do/z tretích 
krajín na vzdialenosť do 3 500 km;

 tri alebo viac hodín po plánovanom čase 
príletu pre všetky cesty v rámci 
Spoločenstva a v prípade ciest do/z tretích 
krajín na vzdialenosť 3500 km alebo 
menej;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 145
Catherine Stihler

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 päť alebo viac hodín po plánovanom čase 
príletu pre všetky cesty v rámci 
Spoločenstva a v prípade ciest do/z tretích 
krajín na vzdialenosť do 3 500 km;

tri alebo viac hodín po plánovanom čase 
príletu pre všetky cesty v rámci 
Spoločenstva a v prípade ciest do/z tretích 
krajín na vzdialenosť do 3 500 km;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

deväť alebo viac hodín po plánovanom 
čase príletu v prípade ciest do/z tretích 
krajín na vzdialenosť od 3 500 do 6 000 
km;

päť alebo viac hodín po plánovanom čase 
príletu v prípade ciest do/z tretích krajín na 
vzdialenosť od 3 500 do 6 000 km;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 147
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

deväť alebo viac hodín po plánovanom 
čase príletu v prípade ciest do/z tretích 
krajín na vzdialenosť od 3 500 do 6 000
km;

päť alebo viac hodín po plánovanom čase 
príletu v prípade ciest do/z tretích krajín na 
vzdialenosť viac ako 3500 km;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 148
Catherine Stihler

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

deväť alebo viac hodín po plánovanom 
čase príletu v prípade ciest do/z tretích 
krajín na vzdialenosť od 3 500 do 6 000 
km;

päť alebo viac hodín po plánovanom čase 
príletu v prípade ciest do/z tretích krajín na 
vzdialenosť od 3 500 do 6 000 km;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dvanásť alebo viac hodín po plánovanom 
čase príletu v prípade ciest do/z tretích 
krajín na vzdialenosť od 6 000 km.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 150
Catherine Stihler

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 2 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 dvanásť alebo viac hodín po plánovanom 
čase príletu v prípade ciest do/z tretích 
krajín na vzdialenosť od 6 000 km.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

dvanásť alebo viac hodín po plánovanom 
čase príletu v prípade ciest do/z tretích 
krajín na vzdialenosť od 6 000 km.

sedem alebo viac hodín po plánovanom 
čase príletu v prípade ciest do/z tretích 
krajín na vzdialenosť od 6 000 km.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 152
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Prevádzkujúci letecký dopravca nie je 
povinný platiť náhradu podľa článku 7, ak 
môže preukázať, že meškanie alebo zmena 
letového poriadku sú spôsobené 
mimoriadnymi okolnosťami a že meškaniu 
alebo zmene letového poriadku sa nedalo 
zabrániť, ani keby sa prijali všetky 
primerané opatrenia. Tieto mimoriadne 
okolnosti možno uplatniť len v prípade, ak 

Prevádzkujúci letecký dopravca nie je 
povinný platiť náhradu podľa článku 7, ak 
môže preukázať, že meškanie alebo zmena 
letového poriadku sú spôsobené 
mimoriadnymi okolnosťami a že meškaniu 
alebo zmene letového poriadku sa nedalo 
zabrániť, ani keby sa prijali všetky 
primerané opatrenia. Tieto mimoriadne 
okolnosti možno uplatniť len v prípade, ak 
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ovplyvňujú predmetný let alebo 
predchádzajúci let uskutočnený tým istým
lietadlom.

ovplyvňujú predmetný let alebo 
predchádzajúci let uskutočnený tým istým 
lietadlom. Cestujúci môže trvať na tom, 
aby mu dopravca poskytol všetky 
informácie o týchto mimoriadnych 
okolnostiach.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 153
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 4 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Ak je lietadlo presmerované na 
pristátie na inom letisku než na tom, ktoré 
bolo pôvodne plánované, z dôvodov mimo 
kontroly leteckého dopravcu, letecký 
dopravca zabezpečí čo najrýchlejší prevoz 
cestujúcich na plánované miesto príchodu 
a poskytne im pomoc v súlade s článkom 8 
ods. 1 písm. a.

Or. fr

Odôvodnenie

Považovať presmerovanie za zrušenie, ako to navrhuje Komisia, nie je spravodlivé voči 
leteckým spoločnostiam. Letecké spoločnosti však napriek tomu musia zabezpečiť čo 
najrýchlejší prevoz cestujúcich do ich konečnej destinácie a zabezpečiť im jedlo primerané 
dĺžke trvania meškania. 

Pozmeňujúci návrh 154
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S výhradou bezpečnostných obmedzení, 
keď zdržanie na odbavovacej ploche 
prekročí jednu hodinu, prevádzkujúci 
letecký dopravca poskytne bezplatne 
prístup do hygienických zariadení 
a k pitnej vode, zabezpečí náležité 
vykurovanie alebo chladenie v kabíne pre 
cestujúcich a v prípade potreby zaistí, aby 
bola k dispozícii zodpovedajúca lekárska 
starostlivosť. Keď zdržanie na odbavovacej 
ploche dosiahne maximálne päť hodín, 
lietadlo sa vráti k východu alebo inému 
vhodnému miestu pre výstup z lietadla, kde 
cestujúci môžu z lietadla vystúpiť a získať 
rovnakú pomoc, ako je uvedená v odseku 
1, pokiaľ nie sú dôvody súvisiace 
s bezpečnosťou alebo bezpečnostnou 
ochranou, prečo lietadlo nemôže opustiť 
miesto na odbavovacej ploche.“

S výhradou bezpečnostných obmedzení, 
keď zdržanie na odbavovacej ploche 
prekročí jednu hodinu, prevádzkujúci 
letecký dopravca poskytne bezplatne 
prístup do hygienických zariadení 
a k pitnej vode, zabezpečí náležité 
vykurovanie alebo chladenie v kabíne pre 
cestujúcich a v prípade potreby zaistí, aby 
bola k dispozícii zodpovedajúca lekárska 
starostlivosť. Keď zdržanie na odbavovacej 
ploche dosiahne maximálne tri hodiny, 
lietadlo sa vráti k východu alebo inému 
vhodnému miestu pre výstup z lietadla, kde 
cestujúci môžu z lietadla vystúpiť a získať 
rovnakú pomoc, ako je uvedená v odseku 
1, pokiaľ nie sú dôvody súvisiace 
s bezpečnosťou alebo bezpečnostnou 
ochranou, prečo lietadlo nemôže opustiť 
miesto na odbavovacej ploche.“

Or. de

Pozmeňujúci návrh 155
Sylvana Rapti

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 S výhradou bezpečnostných obmedzení, 
keď zdržanie na odbavovacej ploche 
prekročí jednu hodinu, prevádzkujúci 
letecký dopravca poskytne bezplatne 
prístup do hygienických zariadení 
a k pitnej vode, zabezpečí náležité 
vykurovanie alebo chladenie v kabíne pre 
cestujúcich a v prípade potreby zaistí, aby 
bola k dispozícii zodpovedajúca lekárska 
starostlivosť. Keď zdržanie na odbavovacej 
ploche dosiahne maximálne päť hodín, 

S výhradou bezpečnostných obmedzení, 
keď nastane zdržanie na odbavovacej 
ploche, prevádzkujúci letecký dopravca 
poskytne bezplatne prístup 
do hygienických zariadení a k pitnej vode, 
zabezpečí náležité vykurovanie alebo 
chladenie v kabíne pre cestujúcich 
a v prípade potreby zaistí, aby bola k 
dispozícii zodpovedajúca lekárska 
starostlivosť. Keď zdržanie na odbavovacej
ploche dosiahne maximálne dve hodiny, 
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lietadlo sa vráti k východu alebo inému 
vhodnému miestu pre výstup z lietadla, kde 
cestujúci môžu z lietadla vystúpiť a získať 
rovnakú pomoc, ako je uvedená v odseku 
1, pokiaľ nie sú dôvody súvisiace 
s bezpečnosťou alebo bezpečnostnou 
ochranou, prečo lietadlo nemôže opustiť 
miesto na odbavovacej ploche.“

lietadlo sa vráti k východu alebo inému 
vhodnému miestu pre výstup z lietadla, kde 
cestujúci môžu z lietadla vystúpiť a získať 
rovnakú pomoc, ako je uvedená v odseku 
1, pokiaľ nie sú dôvody súvisiace 
s bezpečnosťou alebo bezpečnostnou 
ochranou, prečo lietadlo nemôže opustiť 
miesto na odbavovacej ploche.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S výhradou bezpečnostných obmedzení, 
keď zdržanie na odbavovacej ploche 
prekročí jednu hodinu, prevádzkujúci 
letecký dopravca poskytne bezplatne 
prístup do hygienických zariadení 
a k pitnej vode, zabezpečí náležité 
vykurovanie alebo chladenie v kabíne pre 
cestujúcich a v prípade potreby zaistí, aby 
bola k dispozícii zodpovedajúca lekárska 
starostlivosť. Keď zdržanie na odbavovacej 
ploche dosiahne maximálne päť hodín, 
lietadlo sa vráti k východu alebo inému 
vhodnému miestu pre výstup z lietadla, kde 
cestujúci môžu z lietadla vystúpiť a získať 
rovnakú pomoc, ako je uvedená v odseku 
1, pokiaľ nie sú dôvody súvisiace 
s bezpečnosťou alebo bezpečnostnou 
ochranou, prečo lietadlo nemôže opustiť 
miesto na odbavovacej ploche.“

S výhradou bezpečnostných obmedzení, 
keď zdržanie na odbavovacej ploche 
prekročí jednu hodinu, prevádzkujúci 
letecký dopravca poskytne bezplatne 
prístup do hygienických zariadení 
a k pitnej vode, zabezpečí náležité 
vykurovanie alebo chladenie v kabíne pre 
cestujúcich a v prípade potreby zaistí, aby 
bola k dispozícii zodpovedajúca lekárska 
starostlivosť. Keď zdržanie na odbavovacej 
ploche dosiahne maximálne dve hodiny, 
lietadlo sa vráti k východu alebo inému 
vhodnému miestu pre výstup z lietadla, kde 
cestujúci môžu z lietadla vystúpiť a získať 
rovnakú pomoc, ako je uvedená v odseku 
1, pokiaľ nie sú dôvody súvisiace 
s bezpečnosťou alebo bezpečnostnou 
ochranou, prečo lietadlo nemôže opustiť 
miesto na odbavovacej ploche.“

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 157
Konstantinos Poupakis

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 S výhradou bezpečnostných obmedzení, 
keď zdržanie na odbavovacej ploche 
prekročí jednu hodinu, prevádzkujúci 
letecký dopravca poskytne bezplatne 
prístup do hygienických zariadení 
a k pitnej vode, zabezpečí náležité 
vykurovanie alebo chladenie v kabíne pre 
cestujúcich a v prípade potreby zaistí, aby 
bola k dispozícii zodpovedajúca lekárska 
starostlivosť. Keď zdržanie na odbavovacej 
ploche dosiahne maximálne päť hodín, 
lietadlo sa vráti k východu alebo inému 
vhodnému miestu pre výstup z lietadla, kde 
cestujúci môžu z lietadla vystúpiť a získať 
rovnakú pomoc, ako je uvedená v odseku 
1, pokiaľ nie sú dôvody súvisiace 
s bezpečnosťou alebo bezpečnostnou 
ochranou, prečo lietadlo nemôže opustiť 
miesto na odbavovacej ploche.“

 S výhradou bezpečnostných obmedzení, 
keď nastane zdržanie na odbavovacej 
ploche, prevádzkujúci letecký dopravca 
poskytne bezplatne prístup 
do hygienických zariadení a k pitnej vode, 
zabezpečí náležité vykurovanie alebo 
chladenie v kabíne pre cestujúcich 
a v prípade potreby zaistí, aby bola k 
dispozícii zodpovedajúca lekárska 
starostlivosť. Keď zdržanie na odbavovacej 
ploche dosiahne maximálne dve hodiny, 
lietadlo sa vráti k východu alebo inému 
vhodnému miestu pre výstup z lietadla, kde 
cestujúci môžu z lietadla vystúpiť a získať 
rovnakú pomoc, ako je uvedená v odseku 
1, pokiaľ nie sú dôvody súvisiace 
s bezpečnosťou alebo bezpečnostnou 
ochranou, prečo lietadlo nemôže opustiť 
miesto na odbavovacej ploche.“

Or. el

Odôvodnenie

Päťhodinový limit na povolenie výstupu cestujúcich je príliš dlhé a malo by sa nahradiť 
dvojhodinovým limitom. V prípade akéhokoľvek zdržania na odbavovacej ploche sa musí od 
dopravcu vyžadovať, aby bezplatne poskytol cestujúcim základné služby. 

Pozmeňujúci návrh 158
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 S výhradou bezpečnostných obmedzení, 
keď zdržanie na odbavovacej ploche 
prekročí jednu hodinu, prevádzkujúci 
letecký dopravca poskytne bezplatne 
prístup do hygienických zariadení 
a k pitnej vode, zabezpečí náležité 
vykurovanie alebo chladenie v kabíne pre 
cestujúcich a v prípade potreby zaistí, aby 
bola k dispozícii zodpovedajúca lekárska 
starostlivosť. Keď zdržanie na odbavovacej 
ploche dosiahne maximálne päť hodín, 
lietadlo sa vráti k východu alebo inému 
vhodnému miestu pre výstup z lietadla, kde 
cestujúci môžu z lietadla vystúpiť a získať 
rovnakú pomoc, ako je uvedená v odseku 
1, pokiaľ nie sú dôvody súvisiace 
s bezpečnosťou alebo bezpečnostnou 
ochranou, prečo lietadlo nemôže opustiť 
miesto na odbavovacej ploche.“

S výhradou bezpečnostných obmedzení, 
keď zdržanie na odbavovacej ploche 
prekročí jednu hodinu, prevádzkujúci 
letecký dopravca poskytne bezplatne 
prístup do hygienických zariadení 
a k pitnej vode, zabezpečí náležité 
vykurovanie alebo chladenie v kabíne pre 
cestujúcich a v prípade potreby zaistí, aby 
bola k dispozícii zodpovedajúca lekárska 
starostlivosť. Keď zdržanie na odbavovacej 
ploche dosiahne maximálne štyri hodiny, 
lietadlo sa vráti k východu alebo inému 
vhodnému miestu pre výstup z lietadla, kde 
cestujúci môžu z lietadla vystúpiť a získať 
rovnakú pomoc, ako je uvedená v odseku 
1, pokiaľ nie sú dôvody súvisiace 
s bezpečnosťou, bezpečnostnou ochranou 
alebo právnymi predpismi, prečo lietadlo 
nemôže opustiť miesto na odbavovacej 
ploche.“

Or. fr

Odôvodnenie

Päťhodinové čakanie lietadla na odbavovacej ploche je pridlhé pre cestujúcich a malo by sa 
skrátiť.  Na druhej strane, pokiaľ ide o dôvody, pre ktoré sa lietadlu môže zakázať pohyb z 
miesta na odbavovacej ploche, môžu existovať zákonné dôvody, najmä pokiaľ ide o imigráciu, 
ktoré bránia cestujúcim vystúpiť z lietadla, a tieto sa musia vziať do úvahy.

Pozmeňujúci návrh 159
Konstantinos Poupakis

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Keď zdržanie na odbavovacej ploche 
dosiahne viac ako hodinu, podáva sa jedlo 
a občerstvenie v súlade s článkom 9 ods. 1 
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písm. a).

Or. el

Pozmeňujúci návrh 160
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c a
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Dopĺňa sa odsek 5a (nový):
„5a. V prípade zrušenia letu kvôli 
platobnej neschopnosti leteckého 
dopravcu alebo pozastavenia prevádzky 
leteckého dopravcu kvôli zrušeniu jeho 
prevádzkového povolenia majú cestujúci 
právo na vyplatenie náhrady alebo let 
späť do miesta odletu v súlade s článkom 
8 ods. 1 písm. a) a právo na starostlivosť 
podľa článku 9. Leteckí dopravcovia 
musia dostatočne preukázať zabezpečenie 
nákladov na vyplatenie náhrady a návrat 
do vlasti.

Or. fr

Odôvodnenie

Musí sa poskytnúť riešenie cestujúcim letiacim spoločnosťou, ktorá ukončila prevádzku, či už 
prostredníctvom úhrady ceny ich nepoužitej letenky alebo návratu do vlasti, ak uviazli v
zahraničí. Ochrana v tejto situácii by mala byť podobná ako v prípade cestujúcich 
využívajúcich balíky služieb (smernica 90/314/EHS).  Letecké spoločnosti majú flexibilitu, 
pokiaľ ide o prostriedky (fondy, poistenie atď.).

Pozmeňujúci návrh 161
Toine Manders

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
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Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak cestujúci zmešká prípojný let v 
dôsledku meškania alebo zmeny letového 
poriadku predchádzajúceho letu, letecký 
dopravca Spoločenstva, ktorý uskutočňuje 
prípojný let, cestujúcemu poskytne:

Ak cestujúci zmešká prípojný let v 
dôsledku meškania alebo zmeny letového 
poriadku predchádzajúceho letu, letecký 
dopravca Spoločenstva zodpovedný za 
meškanie cestujúcemu poskytne:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 a – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak cestujúci zmešká prípojný let v 
dôsledku meškania alebo zmeny letového 
poriadku predchádzajúceho letu, letecký 
dopravca Spoločenstva, ktorý uskutočňuje 
prípojný let, cestujúcemu poskytne:

Ak cestujúci zmešká prípojný let v 
dôsledku meškania alebo zmeny letového 
poriadku predchádzajúceho letu, letecký 
dopravca Spoločenstva zodpovedný za 
meškanie cestujúcemu poskytne:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 a – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak cestujúci zmešká prípojný let v 
dôsledku meškania alebo zmeny letového 
poriadku predchádzajúceho letu, letecký 

Ak cestujúci zmešká prípojný let v 
dôsledku meškania alebo zmeny letového 
poriadku predchádzajúceho letu, letecký 
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dopravca Spoločenstva, ktorý uskutočňuje 
prípojný let, cestujúcemu poskytne:

dopravca Spoločenstva zodpovedný za 
meškanie cestujúcemu poskytne:

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 164
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak cestujúci zmešká prípojný let v 
dôsledku meškania alebo zmeny letového 
poriadku predchádzajúceho letu, letecký 
dopravca Spoločenstva, ktorý uskutočňuje 
prípojný let, cestujúcemu poskytne:

Ak cestujúci zmešká prípojný let v 
dôsledku meškania alebo zmeny letového 
poriadku predchádzajúceho letu, letecký 
dopravca Spoločenstva zodpovedný za 
meškanie cestujúcemu poskytne:

Or. fr

Odôvodnenie

Zdá sa byť rozumné, že následky meškania by mal znášať zodpovedný letecký dopravca a nie 
ten, ktorý uskutočňuje prípojný let.

Pozmeňujúci návrh 165
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 a – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak cestujúci zmešká prípojný let v 
dôsledku meškania alebo zmeny letového 
poriadku predchádzajúceho letu, letecký 
dopravca Spoločenstva, ktorý uskutočňuje 

Ak cestujúci zmešká prípojný let v 
dôsledku meškania alebo zmeny letového 
poriadku predchádzajúceho letu, letecký 
dopravca Spoločenstva zodpovedný za 
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prípojný let, cestujúcemu poskytne: meškanie cestujúcemu poskytne:

Or. de

Odôvodnenie

V nadväznosti na článok 6a ods. 2. Náhrada by sa mala počítať na základe dĺžky meškania 
letu a nie celkového meškania v konečnej destinácii. V prípade prípojných letov na jednej 
spoločnej rezervácii chráni cestujúcich samotná zmluva a Montrealský dohovor.

Pozmeňujúci návrh 166
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6a – odsek 1 – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a) 
a článku 9 ods. 2, pokiaľ sa doba čakania 
cestujúceho na spojenie predĺži najmenej 
o dve hodiny; a

pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. a) 
a článku 9 ods. 2; a

Or. de

Pozmeňujúci návrh 167
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6a – odsek 1 – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

keď plánovaný čas odletu alternatívneho 
letu alebo odchodu iného dopravného 
prostriedku ponúknutého podľa článku 8 je 
najmenej 5 hodín po plánovanom čase 
odletu zmeškaného letu a meškanie zahŕňa 
jednu alebo viac nocí, pomoc uvedenú 
v článku 9 ods. 1 písm. b) a c).

keď plánovaný čas odletu alternatívneho 
letu alebo odchodu iného dopravného 
prostriedku ponúknutého podľa článku 8 je 
najmenej 3 hodiny po plánovanom čase 
odletu zmeškaného letu a meškanie zahŕňa 
jednu alebo viac nocí, pomoc uvedenú 
v článku 9 ods. 1 písm. b) a c).
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 168
Toine Manders

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak cestujúci zmešká prípojný let v 
dôsledku meškania predchádzajúceho 
prípojného letu, má právo, aby mu letecký 
dopravca Spoločenstva, ktorý uskutočňuje 
tento predchádzajúci let, poskytol 
náhradu podľa článku 6 ods. 2. Meškanie 
sa na tento účel vypočíta vzhľadom na 
plánovaný čas príletu na konečné miesto 
určenia.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak cestujúci zmešká prípojný let v 
dôsledku meškania predchádzajúceho 
prípojného letu, má právo, aby mu letecký 
dopravca Spoločenstva, ktorý uskutočňuje 
tento predchádzajúci let, poskytol 
náhradu podľa článku 6 ods. 2. Meškanie 
sa na tento účel vypočíta vzhľadom na 
plánovaný čas príletu na konečné miesto 
určenia.

vypúšťa sa

Or. de
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Odôvodnenie

Náhrada by sa mala počítať na základe dĺžky meškania letu a nie celkového meškania v 
konečnej destinácii. V prípade prípojných letov na jednej spoločnej rezervácii chráni 
cestujúcich samotná zmluva a Montrealský dohovor.

Pozmeňujúci návrh 170
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak cestujúci zmešká prípojný let v 
dôsledku meškania predchádzajúceho 
prípojného letu, má právo, aby mu letecký 
dopravca Spoločenstva, ktorý uskutočňuje 
tento predchádzajúci let, poskytol náhradu 
podľa článku 6 ods. 2. Meškanie sa na 
tento účel vypočíta vzhľadom na 
plánovaný čas príletu na konečné miesto 
určenia.

Ak cestujúci zmešká prípojný let v 
dôsledku meškania predchádzajúceho 
prípojného letu, má právo, aby mu letecký 
dopravca Spoločenstva, ktorý uskutočňuje 
tento predchádzajúci let, poskytol náhradu 
podľa článku 6 ods. 2. Náhrada sa na tento 
účel vypočíta na základe oneskorenia 
predchádzajúceho prípojného letu 
vzhľadom na jeho plánovaný čas príletu.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 171
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak cestujúci zmešká prípojný let v 
dôsledku meškania predchádzajúceho 
prípojného letu, má právo, aby mu letecký 
dopravca Spoločenstva, ktorý uskutočňuje 
tento predchádzajúci let, poskytol náhradu 
podľa článku 6 ods. 2. Meškanie sa na 

Ak cestujúci zmešká prípojný let v 
dôsledku meškania predchádzajúceho 
prípojného letu aj v prípade mimoriadnych 
okolností, má právo, aby mu letecký 
dopravca Spoločenstva, ktorý uskutočňuje 
tento predchádzajúci let, poskytol náhradu 
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tento účel vypočíta vzhľadom na 
plánovaný čas príletu na konečné miesto 
určenia.

podľa článku 6 ods. 2. Meškanie sa na 
tento účel vypočíta vzhľadom na 
plánovaný čas príletu na konečné miesto 
určenia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 172
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 a – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
stranám, ktoré sa v snahe o urovnanie 
sporu rozhodli pre konania pred 
vnútroštátnymi orgánmi presadzovania 
práva alebo pre postupy alternatívneho 
riešenia sporov v zmysle smernice 
2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o 
alternatívnom riešení spotrebiteľských 
sporov, ktorou sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 
2009/22/ES1, ktorých výsledok nie je 
záväzný, následne nebránilo v začatí 
súdneho konania v súvislosti s daným 
sporom v dôsledku uplynutia premlčacích 
alebo prekluzívnych lehôt počas týchto 
konaní. Tým nie sú dotknuté ustanovenia 
o premlčaní alebo preklúzii ustanovené
v medzinárodných dohodách, ktorých 
zmluvnými stranami sú členské štáty.
__________________
1 Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 63.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 173
Toine Manders

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Odsekom 2 nie sú dotknuté žiadne 
dohody o odškodnení uzatvorené medzi 
dotknutými leteckými dopravcami.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Odsekom 2 nie sú dotknuté žiadne 
dohody o odškodnení uzatvorené medzi 
dotknutými leteckými dopravcami.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

V nadväznosti na článok 6a ods. 2. Náhrada by sa mala počítať na základe dĺžky meškania 
letu a nie celkového meškania v konečnej destinácii. V prípade prípojných letov na jednej 
spoločnej rezervácii chráni cestujúcich samotná zmluva a Montrealský dohovor.

Pozmeňujúci návrh 175
Toine Manders

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
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Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odseky 1 a 2 sa vzťahujú aj na leteckých 
dopravcov z tretích krajín, ktorí 
uskutočňujú prípojný let na letisko EÚ 
alebo z letiska EÚ.”

Odsek 1 sa vzťahuje aj na leteckých 
dopravcov z tretích krajín, ktorí 
uskutočňujú prípojný let na letisko EÚ 
alebo z letiska EÚ.”

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 a – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odseky 1 a 2 sa vzťahujú aj na leteckých 
dopravcov z tretích krajín, ktorí 
uskutočňujú prípojný let na letisko EÚ 
alebo z letiska EÚ.”

Odsek 1 sa vzťahuje aj na leteckých 
dopravcov z tretích krajín, ktorí 
uskutočňujú prípojný let na letisko EÚ 
alebo z letiska EÚ.”

Or. de

Odôvodnenie

V nadväznosti na článok 6a ods. 2. Náhrada by sa mala počítať na základe dĺžky meškania 
letu a nie celkového meškania v konečnej destinácii. V prípade prípojných letov na jednej 
spoločnej rezervácii chráni cestujúcich samotná zmluva a Montrealský dohovor.

Pozmeňujúci návrh 177
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno -a (nové)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) v odseku 1 sa úvodná formulácia 
nahrádza takto:
„Keď sa uvádza odkaz na tento článok, 
cestujúci dostanú za každý let, ktorý má 
meškanie, náhradu vo výške celkovej 
zaplatenej ceny letenky, maximálne však v 
tejto výške:“

Or. de

Odôvodnenie

Sumy sú privysoké pre nízkonákladové letecké spoločnosti. Ak stojí letenka napr. 49 EUR, 
bolo by nehospodárne, ak by sa platilo odškodné 250 EUR: Malo by byť preto možné 
obmedziť náhradu na cenu letenky a považovať vymedzené sumy za povolené maximum. 
Dotknuté sumy sa však môžu vyplácať dva razy, ak má meškanie aj let tam aj let späť.

Pozmeňujúci návrh 178
Andreas Schwab

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V odseku 1 sa slovo „lety“ nahrádza 
slovom „cesty“.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

V nadväznosti na článok 6a ods. 2. Náhrada by sa mala počítať na základe dĺžky meškania 
letu a nie celkového meškania v konečnej destinácii. V prípade prípojných letov na jednej 
spoločnej rezervácii chráni cestujúcich samotná zmluva a Montrealský dohovor. Preto by sa 
mal naďalej používať termín lety a nenahrádzať sa slovom cesty.

Pozmeňujúci návrh 179
Konstantinos Poupakis
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Náhrada uvedená v odseku 1 sa platí 
v hotovosti, elektronickým bankovým 
prevodom, bankovými príkazmi alebo 
bankovými šekmi.

Náhrada uvedená v odseku 1 sa platí 
najneskôr do siedmych dní v hotovosti, 
elektronickým bankovým prevodom, 
bankovým príkazom alebo šekom alebo s 
písomným súhlasom cestujúceho, v 
cestovných poukážkach a/alebo inými 
službami.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 180
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Letecký dopravca môže dosiahnuť 
dobrovoľnú dohodu s cestujúcim, ktorá 
nahrádza ustanovenia o náhrade uvedené 
v odseku 1, pokiaľ sa táto dohoda potvrdí 
dokumentom, ktorý podpíše cestujúci 
a ktorý cestujúceho upozorňuje na jeho 
práva na náhradu podľa tohto 
nariadenia.“

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 181
Sylvana Rapti

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b
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Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Letecký dopravca môže dosiahnuť 
dobrovoľnú dohodu s cestujúcim, ktorá 
nahrádza ustanovenia o náhrade uvedené v 
odseku 1, pokiaľ sa táto dohoda potvrdí 
dokumentom, ktorý podpíše cestujúci 
a ktorý cestujúceho upozorňuje na jeho 
práva na náhradu podľa tohto nariadenia.“

Letecký dopravca môže dosiahnuť 
dobrovoľnú dohodu s cestujúcim, ktorá 
nahrádza ustanovenia o náhrade uvedené 
v odseku 1, s cestovnými poukážkami 
a/alebo inými službami, pokiaľ sa táto 
dohoda potvrdí dokumentom, ktorý 
podpíše cestujúci a ktorý cestujúceho 
upozorňuje na jeho práva na náhradu podľa 
tohto nariadenia. Dôkazové bremeno, 
pokiaľ ide o uvedenú dohodu, nesie 
prevádzkujúci letecký dopravca.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Emma McClarkin, Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 úhrada za časť alebo časti nevykonanej 
cesty a za časť alebo časti už vykonanej 
cesty, ak let už naďalej neslúži účelu vo 
vzťahu k pôvodnému cestovnému plánu 
cestujúceho alebo prípadne v spojení s ním, 
do siedmich dní od doručenia žiadosti 
cestujúceho prostriedkami uvedenými v 
článku 7 ods. 3,

úhrada ceny letenky za časť alebo časti 
nevykonanej cesty a za časť alebo časti už 
vykonanej cesty, ak let už naďalej neslúži 
účelu vo vzťahu k pôvodnému cestovnému 
plánu cestujúceho alebo prípadne v spojení 
s ním, do siedmich pracovných dní od 
doručenia žiadosti cestujúceho 
prostriedkami uvedenými v článku 7 ods. 
3,

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie, že ide o pracovné a nie kalendárne dni. Okrem toho by sa úhrada mala týkať 
ceny letenky, ako sa stanovuje v článku 2 s), a nie ceny letu.
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Pozmeňujúci návrh 183
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak prevádzkujúci letecký dopravca môže 
preukázať, že zrušenie a meškanie letu 
alebo zmena letového poriadku boli 
spôsobené mimoriadnymi okolnosťami 
a zrušeniu a meškaniu letu alebo zmene 
letového poriadku sa nedalo zabrániť, ani 
keby sa prijali všetky primerané opatrenia, 
môže obmedziť náklady na ubytovanie 
stanovené podľa odseku 1 písm. b) na 100 
EUR za jednu noc na cestujúceho a najviac 
na tri noci. Ak sa prevádzkujúci letecký 
dopravca rozhodne uplatniť toto 
obmedzenie, musí aj napriek tomu 
cestujúcim poskytnúť informácie o 
ubytovaní, ktoré je k dispozícii po troch 
nociach, a to navyše k aj v tomto prípade 
platným povinnostiam týkajúcim sa 
informácií uvedených v článku 14.

Ak prevádzkujúci letecký dopravca môže 
preukázať, že zrušenie a meškanie letu 
alebo zmena letového poriadku boli 
spôsobené mimoriadnymi okolnosťami 
a zrušeniu a meškaniu letu alebo zmene 
letového poriadku sa nedalo zabrániť, ani 
keby sa prijali všetky primerané opatrenia, 
môže obmedziť náklady na ubytovanie 
stanovené podľa odseku 1 písm. b) na 150 
EUR za jednu noc na cestujúceho a najviac 
na sedem nocí. Ak sa prevádzkujúci 
letecký dopravca rozhodne uplatniť toto 
obmedzenie, musí aj napriek tomu 
cestujúcim poskytnúť informácie o 
ubytovaní, ktoré je k dispozícii po šiestich 
nociach, a to navyše k aj v tomto prípade 
platným povinnostiam týkajúcim sa 
informácií uvedených v článku 14.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak prevádzkujúci letecký dopravca môže 
preukázať, že zrušenie a meškanie letu 
alebo zmena letového poriadku boli 

Ak prevádzkujúci letecký dopravca môže 
preukázať, že zrušenie a meškanie letu 
alebo zmena letového poriadku boli 
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spôsobené mimoriadnymi okolnosťami 
a zrušeniu a meškaniu letu alebo zmene 
letového poriadku sa nedalo zabrániť, ani 
keby sa prijali všetky primerané opatrenia, 
môže obmedziť náklady na ubytovanie 
stanovené podľa odseku 1 písm. b) na 100 
EUR za jednu noc na cestujúceho 
a najviac na tri noci. Ak sa prevádzkujúci 
letecký dopravca rozhodne uplatniť toto 
obmedzenie, musí aj napriek tomu
cestujúcim poskytnúť informácie o 
ubytovaní, ktoré je k dispozícii po troch 
nociach, a to navyše k aj v tomto prípade 
platným povinnostiam týkajúcim sa 
informácií uvedených v článku 14.

spôsobené mimoriadnymi okolnosťami a 
zrušeniu a meškaniu letu alebo zmene 
letového poriadku sa nedalo zabrániť, ani 
keby sa náležitým spôsobom prijali všetky 
primerané opatrenia, môže obmedziť 
ubytovanie poskytované podľa odseku 1 
písm. b) na najviac tri noci. Prevádzkujúci 
letecký dopravca musí cestujúcim 
poskytnúť informácie o ubytovaní, ktoré je 
k dispozícii po troch nociach, a to navyše k 
aj v tomto prípade platným povinnostiam 
týkajúcim sa informácií uvedených v 
článku 14.

Or. en

Odôvodnenie

Pri poskytovaní ubytovania by sa mali zohľadniť faktory ako rozdiely v cenách medzi 
členskými štátmi a dostupnosť izieb v blízkosti letiska, namiesto stanovenia limitu cien za 
ubytovanie.

Pozmeňujúci návrh 185
Franz Obermayr

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak prevádzkujúci letecký dopravca môže 
preukázať, že zrušenie a meškanie letu 
alebo zmena letového poriadku boli 
spôsobené mimoriadnymi okolnosťami 
a zrušeniu a meškaniu letu alebo zmene 
letového poriadku sa nedalo zabrániť, ani 
keby sa prijali všetky primerané opatrenia, 
môže obmedziť náklady na ubytovanie 
stanovené podľa odseku 1 písm. b) na 100 
EUR za jednu noc na cestujúceho a najviac 
na tri noci. Ak sa prevádzkujúci letecký 
dopravca rozhodne uplatniť toto 

Ak prevádzkujúci letecký dopravca môže 
preukázať, že zrušenie a meškanie letu 
alebo zmena letového poriadku boli 
spôsobené mimoriadnymi okolnosťami 
a zrušeniu a meškaniu letu alebo zmene 
letového poriadku sa nedalo zabrániť, ani 
keby sa prijali všetky primerané opatrenia, 
môže obmedziť náklady na ubytovanie 
stanovené podľa odseku 1 písm. b) na 100 
EUR za jednu noc na cestujúceho a najviac 
na osem nocí. Ak sa prevádzkujúci letecký 
dopravca rozhodne uplatniť toto 
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obmedzenie, musí aj napriek tomu 
cestujúcim poskytnúť informácie o 
ubytovaní, ktoré je k dispozícii po troch 
nociach, a to navyše k aj v tomto prípade 
platným povinnostiam týkajúcim sa 
informácií uvedených v článku 14.

obmedzenie, musí aj napriek tomu 
cestujúcim poskytnúť informácie o 
ubytovaní, ktoré je k dispozícii po ôsmych 
nociach, a to navyše k aj v tomto prípade 
platným povinnostiam týkajúcim sa 
informácií uvedených v článku 14.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 186
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak prevádzkujúci letecký dopravca môže 
preukázať, že zrušenie a meškanie letu 
alebo zmena letového poriadku boli 
spôsobené mimoriadnymi okolnosťami 
a zrušeniu a meškaniu letu alebo zmene 
letového poriadku sa nedalo zabrániť, ani 
keby sa prijali všetky primerané opatrenia, 
môže obmedziť náklady na ubytovanie 
stanovené podľa odseku 1 písm. b) na 100 
EUR za jednu noc na cestujúceho a najviac 
na tri noci. Ak sa prevádzkujúci letecký 
dopravca rozhodne uplatniť toto 
obmedzenie, musí aj napriek tomu 
cestujúcim poskytnúť informácie o 
ubytovaní, ktoré je k dispozícii po troch 
nociach, a to navyše k aj v tomto prípade 
platným povinnostiam týkajúcim sa 
informácií uvedených v článku 14.

Ak prevádzkujúci letecký dopravca môže 
preukázať, že zrušenie a meškanie letu 
alebo zmena letového poriadku boli 
spôsobené mimoriadnymi okolnosťami 
a zrušeniu a meškaniu letu alebo zmene 
letového poriadku sa nedalo zabrániť, ani 
keby sa prijali všetky primerané opatrenia, 
môže obmedziť náklady na ubytovanie 
stanovené podľa odseku 1 písm. b) na 250 
EUR za jednu noc na cestujúceho a najviac 
na tri noci. Ak sa prevádzkujúci letecký 
dopravca rozhodne uplatniť toto 
obmedzenie, musí aj napriek tomu 
cestujúcim poskytnúť informácie o 
ubytovaní, ktoré je k dispozícii po troch 
nociach, a to navyše k aj v tomto prípade 
platným povinnostiam týkajúcim sa 
informácií uvedených v článku 14.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 187
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak prevádzkujúci letecký dopravca môže 
preukázať, že zrušenie a meškanie letu 
alebo zmena letového poriadku boli 
spôsobené mimoriadnymi okolnosťami 
a zrušeniu a meškaniu letu alebo zmene 
letového poriadku sa nedalo zabrániť, ani 
keby sa prijali všetky primerané opatrenia, 
môže obmedziť náklady na ubytovanie 
stanovené podľa odseku 1 písm. b) na 100 
EUR za jednu noc na cestujúceho a najviac 
na tri noci. Ak sa prevádzkujúci letecký 
dopravca rozhodne uplatniť toto 
obmedzenie, musí aj napriek tomu 
cestujúcim poskytnúť informácie o 
ubytovaní, ktoré je k dispozícii po troch 
nociach, a to navyše k aj v tomto prípade 
platným povinnostiam týkajúcim sa 
informácií uvedených v článku 14.

„4. Ak prevádzkujúci letecký dopravca 
môže preukázať, že zrušenie a meškanie 
letu alebo zmena letového poriadku boli 
spôsobené mimoriadnymi okolnosťami a 
zrušeniu a meškaniu letu alebo zmene 
letového poriadku sa nedalo zabrániť, ani 
keby sa náležitým spôsobom prijali všetky 
primerané opatrenia, môže obmedziť 
náklady na ubytovanie stanovené podľa 
odseku 1 písm. b) na 200 EUR za jednu 
noc na cestujúceho.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 188
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Povinnosť ponúknuť ubytovanie podľa 
odseku 1 písm. b) sa neuplatňuje, ak 
predmetný let je na vzdialenosť 250 km 
alebo kratšiu a jeho uskutočnenie sa 
plánuje lietadlom s maximálnou 
kapacitou 80 miest alebo menej, s 
výnimkou prípadu, keď ide o prípojný let. 
Keď sa prevádzkujúci letecký dopravca 

vypúšťa sa
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rozhodne uplatniť túto výnimku, poskytne 
cestujúcim aj v tomto prípade informácie 
o ubytovaní, ktoré je k dispozícii.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 189
Konstantinos Poupakis

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Povinnosť ponúknuť ubytovanie podľa 
odseku 1 písm. b) sa neuplatňuje, ak 
predmetný let je na vzdialenosť 250 km 
alebo kratšiu a jeho uskutočnenie sa 
plánuje lietadlom s maximálnou 
kapacitou 80 miest alebo menej, s 
výnimkou prípadu, keď ide o prípojný let. 
Keď sa prevádzkujúci letecký dopravca 
rozhodne uplatniť túto výnimku, poskytne 
cestujúcim aj v tomto prípade informácie 
o ubytovaní, ktoré je k dispozícii.

vypúšťa sa

Or. el

Odôvodnenie

Nie je jasný dôvod, prečo by vzdialenosť mala byť rozhodujúcim faktorom pri poskytovaní 
ubytovania cestujúcim.  Podobne by nemali byť uvalené žiadne limity na základe kapacity 
lietadla, keďže na mnohé ostrovy a vzdialené letiská lietajú len malé lietadlá.

Pozmeňujúci návrh 190
Sylvana Rapti

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 9 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak sa cestujúci rozhodne pre náhradu 
podľa článku 8 ods. 1 písm. a), keď sa 
nachádza na odletovom letisku svojej 
cesty, alebo si vyberie presmerovanie 
v neskoršom termíne podľa článku 8 ods. 1 
písm. c), nebude mať žiadne ďalšie práva 
na starostlivosť podľa článku 9 ods. 1, 
pokiaľ ide o príslušný let.

Ak sa cestujúci rozhodne pre náhradu 
podľa článku 8 ods. 1 písm. a), keď sa 
nachádza na odletovom letisku svojej 
cesty, alebo si vyberie presmerovanie 
v neskoršom termíne podľa článku 8 ods. 1 
písm. c), nebude mať žiadne ďalšie práva 
na starostlivosť podľa článku 9 ods. 1 
písm. a) a b), pokiaľ ide o príslušný let.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 14 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto sa vkladá pred odsek 1:
„-1. Leteckí dopravcovia zaistia na 
každom letisku, na ktorom pôsobia, 
prítomnosť kontaktného personálu alebo 
tretej strany poverenej príslušným 
leteckým dopravcom, a to na poskytovanie 
potrebných informácií cestujúcim o ich 
právach vrátane postupov podávania 
sťažností, na pomoc cestujúcim a na 
podniknutie okamžitých krokov v prípade 
prerušenia letu a straty alebo meškania 
batožiny.“

Or. de

Pozmeňujúci návrh 192
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
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Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 14 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 V prípade zrušenia alebo meškania letu pri 
odlete musí prevádzkujúci letecký 
dopravca čo najskôr informovať 
cestujúcich o situácii, a v každom prípade 
najneskôr do 30 minút po plánovanom 
čase odletu, a o odhadovanom čase odletu, 
a to ihneď, ako sú tieto informácie 
k dispozícii, za predpokladu, že letecký 
dopravca dostal kontaktné údaje 
cestujúceho v súlade s odsekmi 6 a 7, 
pokiaľ letenka bola získaná pomocou 
sprostredkovateľa.

 V prípade zrušenia alebo meškania letu pri 
odlete musí prevádzkujúci letecký 
dopravca čo najskôr informovať 
cestujúcich o situácii, a v každom prípade 
najneskôr po plánovanom čase odletu, 
a o odhadovanom čase odletu, a to ihneď, 
ako sú tieto informácie k dispozícii, za
predpokladu, že letecký dopravca dostal 
kontaktné údaje cestujúceho v súlade 
s odsekmi 6 a 7, pokiaľ letenka bola 
získaná pomocou sprostredkovateľa.

Or. fr

Odôvodnenie

V ideálnom prípade by sa mali cestujúci informovať čo najskôr po tom, ako sú k dispozícii 
informácie, podľa možnosti pred plánovaným časom odletu. Keďže ustanovenie vymedzuje 
maximálny čas na splnenie pre leteckého dopravcu, zdá sa byť rozumné, aby to nebolo neskôr 
než plánovaný čas odletu.

Pozmeňujúci návrh 193
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 13
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak cestujúci nezískal letenku priamo od 
prevádzkujúceho leteckého dopravcu ale 
od sprostredkovateľa so sídlom v Únii, 
tento sprostredkovateľ poskytne kontaktné 
údaje cestujúceho leteckému dopravcovi za 
podmienky, že cestujúci dal na to výslovné 
a písomné povolenie. Toto povolenie sa 
môže udeliť iba na základe slobodnej 
voľby (opt-in). Letecký dopravca môže 

Ak cestujúci nezískal letenku priamo od 
prevádzkujúceho leteckého dopravcu ale 
od sprostredkovateľa so sídlom v Únii, 
tento sprostredkovateľ poskytne kontaktné 
údaje cestujúceho leteckému dopravcovi za 
podmienky, že cestujúci dal na to výslovné 
a písomné povolenie. Toto povolenie sa 
môže udeliť iba na základe slobodnej 
voľby (opt-in). Letecký dopravca môže 
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tieto kontaktné údaje použiť výlučne na 
účel plnenia informačnej povinnosti podľa 
tohto článku a nie na účely predaja 
a kontaktné údaje vymaže do 72 hodín po 
splnení prepravnej zmluvy. Spracovanie 
týchto údajov, prístup k nim a ich 
ukladanie sa uskutočňuje v súlade 
so smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 95/46/ES o ochrane fyzických osôb 
pri spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov24.

tieto kontaktné údaje použiť výlučne na 
účel plnenia informačnej povinnosti podľa 
tohto nariadenia a nie na účely predaja 
a kontaktné údaje vymaže do 72 hodín po 
splnení prepravnej zmluvy. Spracovanie 
týchto údajov, prístup k nim a ich 
ukladanie sa uskutočňuje v súlade 
so smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 95/46/ES o ochrane fyzických osôb 
pri spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov.

__________________ __________________
24 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. 24 Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Emma McClarkin, Adam Bielan

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 16 a – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak chce cestujúci podať sťažnosť 
leteckému dopravcovi ohľadne svojich 
práv na základe tohto nariadenia, predloží 
ju do 3 mesiacov odo dňa, kedy sa let 
uskutočnil, alebo sa podľa letového 
poriadku mal uskutočniť. Dopravca potvrdí 
cestujúcemu prijatie sťažnosti do 7 dní od 
jej doručenia. Dopravca do dvoch 
mesiacov od doručenia sťažnosti poskytne 
cestujúcemu úplnú odpoveď.

Ak chce cestujúci podať sťažnosť 
leteckému dopravcovi ohľadne svojich 
práv na základe tohto nariadenia, predloží 
ju do 3 mesiacov odo dňa, kedy sa let 
uskutočnil, alebo sa podľa letového 
poriadku mal uskutočniť. Dopravca potvrdí 
cestujúcemu prijatie sťažnosti do 7 
pracovných dní od jej doručenia. Dopravca 
do dvoch mesiacov od doručenia sťažnosti 
poskytne cestujúcemu úplnú odpoveď.

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie, že ide o pracovné a nie kalendárne dni.
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Pozmeňujúci návrh 195
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 16 a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak chce cestujúci podať sťažnosť 
leteckému dopravcovi ohľadne svojich 
práv na základe tohto nariadenia, predloží 
ju do 3 mesiacov odo dňa, kedy sa let 
uskutočnil, alebo sa podľa letového 
poriadku mal uskutočniť. Dopravca 
potvrdí cestujúcemu prijatie sťažnosti do 7
dní od jej doručenia. Dopravca do dvoch 
mesiacov od doručenia sťažnosti poskytne
cestujúcemu úplnú odpoveď.

Ak chce cestujúci uplatniť nárok alebo
podať sťažnosť leteckému dopravcovi 
v súvislosti s právami stanovenými v tomto 
nariadení, predloží ich písomne alebo 
v elektronickej forme do troch mesiacov 
odo dňa rezervovaného času odletu. 
Dopravca potvrdí cestujúcemu prijatie 
nároku alebo sťažnosti do siedmich dní od 
ich doručenia. Dopravca musí do dvoch 
mesiacov od doručenia sťažnosti 
poskytnúť cestujúcemu úplnú odpoveď.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 196
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 16 a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak chce cestujúci podať sťažnosť 
leteckému dopravcovi ohľadne svojich 
práv na základe tohto nariadenia, predloží 
ju do 3 mesiacov odo dňa, kedy sa let 
uskutočnil, alebo sa podľa letového 
poriadku mal uskutočniť. Dopravca potvrdí 
cestujúcemu prijatie sťažnosti do 7 dní od 
jej doručenia. Dopravca do dvoch 
mesiacov od doručenia sťažnosti poskytne 
cestujúcemu úplnú odpoveď.

Ak chce cestujúci podať sťažnosť 
leteckému dopravcovi ohľadne svojich 
práv na základe tohto nariadenia, predloží 
ju do šiestich mesiacov odo dňa, kedy sa 
let uskutočnil, alebo sa podľa letového 
poriadku mal uskutočniť. Ak nastal jeden z 
prípadov uvedených v článku 1 ods. 1, 
letecký dopravca ihneď pasažierom 
oznámi adresu na podávanie sťažností a 
skutočnosť, že sťažnosti sa musia 
predkladať písomne do šiestich mesiacov. 
Dopravca potvrdí cestujúcemu prijatie 
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sťažnosti do siedmich dní od jej doručenia. 
Dopravca do dvoch mesiacov od doručenia 
sťažnosti poskytne cestujúcemu úplnú 
odpoveď.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 197
Catherine Stihler

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 16 a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak chce cestujúci podať sťažnosť 
leteckému dopravcovi ohľadne svojich 
práv na základe tohto nariadenia, predloží 
ju do 3 mesiacov odo dňa, kedy sa let 
uskutočnil, alebo sa podľa letového 
poriadku mal uskutočniť. Dopravca potvrdí 
cestujúcemu prijatie sťažnosti do 7 dní od 
jej doručenia. Dopravca do dvoch 
mesiacov od doručenia sťažnosti poskytne 
cestujúcemu úplnú odpoveď.

Ak chce cestujúci podať sťažnosť 
leteckému dopravcovi ohľadne svojich 
práv na základe tohto nariadenia, predloží 
ju do šiestich mesiacov odo dňa, kedy sa 
let uskutočnil, alebo sa podľa letového 
poriadku mal uskutočniť. Dopravca potvrdí 
cestujúcemu prijatie sťažnosti do siedmich
dní od jej doručenia. Dopravca do dvoch 
mesiacov od doručenia sťažnosti poskytne 
cestujúcemu úplnú odpoveď.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 16 a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Menovaný orgán do 7 dní od doručenia 
sťažnosti potvrdí jej prijatie a kópiu zašle 
príslušnému vnútroštátnemu orgánu 
presadzovania práva. Lehota na 

Menovaný orgán musí do siedmich dní od 
doručenia sťažnosti potvrdiť jej prijatie 
a kópiu zašle príslušnému vnútroštátnemu 
orgánu presadzovania práva. Lehota na 
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poskytnutie konečnej odpovede 
sťažovateľovi nesmie byť dlhšia ako tri 
mesiace od jej doručenia. Kópia konečnej 
odpovede sa poskytne aj vnútroštátnemu 
orgánu presadzovania práva.

poskytnutie konečnej odpovede 
sťažovateľovi nesmie byť dlhšia ako 
deväťdesiat dní od jej doručenia. Kópia 
konečnej odpovede sa poskytne aj 
vnútroštátnemu orgánu presadzovania 
práva.

Or. de

Odôvodnenie

Toto umožní úpravu podľa smernice 2013/11/EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských 
sporov, ktorá umožňuje predĺženie deväťdesiatdňovej lehoty, ale len vo veľmi zložitých 
mimoriadnych prípadoch, čo znamená tých, ktoré predstavujú extrémne technické ťažkosti a 
vyžadujú si zložité riešenia, ako sú spory o životné poistky, napríklad, alebo odborné posudky.    
Žiadna z týchto potrieb v tomto prípade nevzniká.

Pozmeňujúci návrh 199
Sylvana Rapti

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 16 a – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Leteckí dopravcovia predkladajú 
výročnú správu najneskôr do konca apríla 
nasledujúceho kalendárneho roka. 
Správa obsahuje úplné a zodpovedajúce 
informácie okrem iného o:
(i) počte nárokov a sťažností, ktoré prijali 
podľa nariadenia (ES) 261/2004; 
(ii) počte a percentuálnom podiele 
nárokov a sťažností akceptovaných 
leteckými dopravcami;
(iii) čase potrebnom na ich vybavenie;
(iv) počte a percentuálnom podiele 
nárokov a sťažností vyriešených na 
základe vzájomnej dohody;
(v) celkovej sume kompenzácií 
poskytnutých sťažovateľom.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Emma McClarkin

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 1 – odsek 3

Platný text Pozmeňujúci návrh

3. Uplatňovanie tohto nariadenia na 
letisko Gibraltár sa pozastaví do doby, 
kým nenadobudnú účinnosť ujednania 
uvedené v Spoločnom vyhlásení ministrov 
zahraničných vecí Španielskeho 
kráľovstva a Spojeného kráľovstva z 2. 
decembra 1987. Vlády Španielska a 
Spojeného kráľovstva budú informovať 
Radu o tomto dátume nadobudnutia 
účinnosti.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie neodstraňuje z nariadenia z roku 2004 ustanovenie o odložení uplatňovania 
na letisko v Gibraltáre. V roku 2006 dosiahli Spojené kráľovstvo, Španielsko a vláda 
Gibraltáru konštruktívnu dohodu, ktorou sa zabezpečilo, že gibraltárske letisko sa stalo 
súčasťou jednotného trhu leteckej dopravy.  Letisko v Gibraltári je letisko EÚ a v súlade so 
zmluvami sa musia všetky opatrenia EÚ v oblasti letectva uplatňovať aj na Gibraltár.

Pozmeňujúci návrh 201
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 6 – písmeno d – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cestujúci si môžu nad rámec predpísanej 
príručnej batožiny priniesť na palubu 
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lietadla bez osobitného príplatku základné 
osobné veci alebo majetok vrátane 
nákupu z letiska.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PN je v súlade s pozíciou Európskeho parlamentu vyjadrenou počas diskusie na 
plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu o pravidle jednej batožiny v januári 2013 (O-
000220/2012) a v troch rôznych správach prijatých Parlamentom v roku 2012: Správe k 
fungovaniu a uplatňovaniu stanovených práv cestujúcich v leteckej doprave (Keith Taylor,
P7_TA(2012)0099), Správe o budúcnosti regionálnych letísk a leteckých služieb v EÚ (Philip 
Bradbourn, P7_TA(2012)0152) a Správe o právach cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy 
(George Bach, P7_TA(2012)0371).

Pozmeňujúci návrh 202
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie 2027/97
Článok 6 – písmeno d – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zatiaľ čo leteckí dopravcovia môžu 
neobmedzene komerčne stanovovať 
podmienky týkajúce sa prepravy povolenej 
batožiny, musia jasne uviesť, pri rezervácii 
a pri odbavovacích pultoch (vrátane 
samoobslužných odbavovacích strojov), 
maximálnu povolenú batožinu, ktorú si 
cestujúci môžu vziať so sebou do lietadla, a 
ktorú si môžu uložiť do nákladného 
priestoru pri každom lete, ktorá je v cene 
letenky, vrátane akýchkoľvek obmedzení 
týkajúcich sa počtu predmetov, ktoré by sa 
uplatnili v rámci danej povolenej batožiny. 
V prípade, že sa uplatňujú dodatočné 
poplatky za prepravu batožiny, leteckí 
dopravcovia musia jasne uviesť 
podrobnosti týkajúce sa týchto poplatkov 
pri rezervácii a na požiadanie na letisku.

Leteckí dopravcovia musia pri rezervácii a 
pri odbavovacích pultoch (vrátane 
samoobslužných odbavovacích strojov) 
jasne uviesť maximálnu povolenú 
batožinu, ktorú si cestujúci môžu vziať so 
sebou do lietadla, a ktorú si môžu uložiť do 
nákladného priestoru pri každom lete, ktorá 
je v cene letenky, vrátane akýchkoľvek 
obmedzení týkajúcich sa počtu predmetov, 
ktoré by sa uplatnili v rámci danej 
povolenej batožiny. V prípade, že sa 
uplatňujú dodatočné poplatky za prepravu 
batožiny, leteckí dopravcovia musia jasne 
uviesť podrobnosti týkajúce sa týchto 
poplatkov pri rezervácii a na letisku.

Or. en
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Odôvodnenie

Právny predpis stanovuje určité menšie podmienky pre nosenie príručnej batožiny, preto je 
nesprávne tvrdiť, že leteckí dopravcovia si môžu úplne slobodne stanoviť podmienky, za 
ktorých povoľujú nosenie batožiny.

Pozmeňujúci návrh 203
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 6 – písmeno d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Zatiaľ čo leteckí dopravcovia môžu 
neobmedzene komerčne stanovovať 
podmienky týkajúce sa prepravy povolenej 
batožiny, musia jasne uviesť, pri rezervácii 
a pri odbavovacích pultoch (vrátane 
samoobslužných odbavovacích strojov),
maximálnu povolenú batožinu, ktorú si 
cestujúci môžu vziať so sebou do lietadla, a 
ktorú si môžu uložiť do nákladného 
priestoru pri každom lete, ktorá je v cene 
letenky, vrátane akýchkoľvek obmedzení 
týkajúcich sa počtu predmetov, ktoré by sa 
uplatnili v rámci danej povolenej batožiny.
V prípade, že sa uplatňujú dodatočné 
poplatky za prepravu batožiny, leteckí 
dopravcovia musia jasne uviesť 
podrobnosti týkajúce sa týchto poplatkov 
pri rezervácii a na požiadanie na letisku.

Zatiaľ čo leteckí dopravcovia môžu 
neobmedzene komerčne stanovovať 
podmienky týkajúce sa prepravy povolenej 
batožiny, musia pri začatí každého procesu 
rezervácie a pri odbavovacích pultoch 
(vrátane samoobslužných odbavovacích 
strojov) jasne uviesť maximálnu povolenú 
batožinu, ktorú si cestujúci môžu vziať so 
sebou do lietadla, a ktorú si môžu uložiť do 
nákladného priestoru pri každom lete, ktorá 
je v cene letenky, vrátane akýchkoľvek 
obmedzení týkajúcich sa počtu predmetov, 
ktoré by sa uplatnili v rámci danej 
povolenej batožiny. V prípade, že sa 
uplatňujú dodatočné poplatky za prepravu 
batožiny, leteckí dopravcovia musia jasne 
uviesť podrobnosti týkajúce sa týchto 
poplatkov pri začatí procesu rezervácie a 
na požiadanie na letisku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Sylvana Rapti

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
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Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 6 – písmeno d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zatiaľ čo leteckí dopravcovia môžu 
neobmedzene komerčne stanovovať 
podmienky týkajúce sa prepravy povolenej 
batožiny, musia jasne uviesť, pri rezervácii 
a pri odbavovacích pultoch (vrátane 
samoobslužných odbavovacích strojov), 
maximálnu povolenú batožinu, ktorú si 
cestujúci môžu vziať so sebou do lietadla, a 
ktorú si môžu uložiť do nákladného 
priestoru pri každom lete, ktorá je v cene 
letenky, vrátane akýchkoľvek obmedzení 
týkajúcich sa počtu predmetov, ktoré by sa 
uplatnili v rámci danej povolenej batožiny. 
V prípade, že sa uplatňujú dodatočné 
poplatky za prepravu batožiny, leteckí 
dopravcovia musia jasne uviesť 
podrobnosti týkajúce sa týchto poplatkov 
pri rezervácii a na požiadanie na letisku.

Leteckí dopravcovia musia pri rezervácii a 
pri odbavovacích pultoch (vrátane 
samoobslužných odbavovacích strojov) 
jasne uviesť maximálnu povolenú 
batožinu, ktorú si cestujúci môžu vziať so 
sebou do lietadla, a ktorú si môžu uložiť do 
nákladného priestoru pri každom lete, ktorá 
je v cene letenky, vrátane akýchkoľvek 
obmedzení týkajúcich sa počtu predmetov, 
ktoré by sa uplatnili v rámci danej 
povolenej batožiny. V prípade, že sa 
uplatňujú dodatočné poplatky za prepravu 
batožiny, leteckí dopravcovia musia jasne 
uviesť podrobnosti týkajúce sa týchto 
poplatkov pri rezervácii a na letisku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Konstantinos Poupakis

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 6 d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zatiaľ čo leteckí dopravcovia môžu 
neobmedzene komerčne stanovovať 
podmienky týkajúce sa prepravy povolenej 
batožiny, musia jasne uviesť, pri rezervácii 
a pri odbavovacích pultoch (vrátane 
samoobslužných odbavovacích strojov),
maximálnu povolenú batožinu, ktorú si 
cestujúci môžu vziať so sebou do lietadla, a 
ktorú si môžu uložiť do nákladného 
priestoru pri každom lete, ktorá je v cene 

Leteckí dopravcovia musia pri rezervácii a 
pri odbavovacích pultoch (vrátane 
samoobslužných odbavovacích strojov) 
jasne uviesť maximálnu povolenú 
batožinu, ktorú si cestujúci môžu vziať so 
sebou do lietadla, a ktorú si môžu uložiť do 
nákladného priestoru pri každom lete, ktorá 
je v cene letenky, vrátane akýchkoľvek 
obmedzení týkajúcich sa počtu predmetov, 
ktoré by sa uplatnili v rámci danej 
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letenky, vrátane akýchkoľvek obmedzení 
týkajúcich sa počtu predmetov, ktoré by sa 
uplatnili v rámci danej povolenej batožiny. 
V prípade, že sa uplatňujú dodatočné 
poplatky za prepravu batožiny, leteckí 
dopravcovia musia jasne uviesť 
podrobnosti týkajúce sa týchto poplatkov 
pri rezervácii a na požiadanie na letisku.

povolenej batožiny. V prípade, že sa 
uplatňujú dodatočné poplatky za prepravu 
batožiny, leteckí dopravcovia musia jasne 
uviesť podrobnosti týkajúce sa týchto 
poplatkov pri rezervácii a na letisku.

Or. el

Pozmeňujúci návrh 206
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 6 d – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Cestujúci si môžu nad rámec 
povoleného maximálneho množstva 
príručnej batožiny na palubu lietadla 
priniesť bezplatne do 5 kg základných 
osobných vecí alebo majetku vrátane 
nákupu z letiska.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 207
Konstantinos Poupakis

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 6 d – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cestujúci si môžu nad rámec povoleného 
maximálneho množstva príručnej 
batožiny na palubu lietadla vziať 
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bezplatne základné osobné veci vrátane 
nákupu z letiska.

Or. el

Odôvodnenie

Toto ustanovenie chráni cestujúcich pred nadmernými obmedzeniami príručnej batožiny 
a umožňuje im vziať si na palubu primerané množstvo príručnej batožiny vrátane predmetov 
kúpených na letisku.

Pozmeňujúci návrh 208
Sylvana Rapti

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 6 – písmeno d – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Cestujúci si môžu nad rámec 
predpísanej príručnej batožiny priniesť na 
palubu lietadla bez osobitného príplatku 
základné osobné veci alebo majetok 
vrátane nákupu z letiska.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Preslav Borissov

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 6 – písmeno d – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do článku 6d sa vkladá tento odsek 1a:
„1a. Cestujúci si môžu nad rámec 
povoleného maximálneho množstva 
príručnej batožiny priniesť bezplatne na 
palubu lietadla nákup z letiska.“
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Pozmeňujúci návrh 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 6 – písmeno d – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade, že mimoriadne okolnosti, 
napr. bezpečnostné dôvody alebo zmena 
typu lietadla po rezervácii, zabraňujú 
preprave predmetov, ktoré sú súčasťou 
povolenej príručnej batožiny, v kabíne pre 
cestujúcich, letecký dopravca ich môže 
prepraviť v nákladnom priestore lietadla, 
avšak bez dodatočných nákladov pre 
cestujúceho.

Letecký dopravca môže vyššie uvedené 
veci prepravovať v nákladnom priestore 
lietadla, ak mimoriadne bezpečnostné 
podmienky a špecifické vlastnosti lietadla 
vylučujú ich prepravu v kabíne. Žiadne 
ďalšie poplatky sa v týchto prípadoch 
neuplatňujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 6 d – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Cestujúci si môžu nad rámec povolenej 
príručnej batožiny vziať bezplatne na 
palubu lietadla akýkoľvek tovar nakúpený 
v odletových priestoroch letiska.

Or. fr
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Odôvodnenie

Je potrebné veci objasniť, najmä vzhľadom na nedostatok transparentnosti a nejasností medzi 
cestujúcimi, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že viacerí leteckí dopravcovia povoľujú 
cestujúcim vziať si na palubu iba jednu príručnú batožinu a účtujú príplatok za ďalšie položky 
vrátane tých, ktoré nakúpili na letisku. 

Pozmeňujúci návrh 212
Catherine Stihler

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 6 – písmeno e – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak je hudobný nástroj príliš veľký pre 
bezpečné uloženie vo vhodnom 
batožinovom priestore v kabíne alebo pod 
príslušným sedadlom cestujúceho, letecký 
dopravca môže požadovať zaplatenie 
tarifnej ceny druhej letenky, keď sa tento 
hudobný nástroj prepravuje ako príručná 
batožina na druhom sedadle. Ak je druhé 
sedadlo predané, letecký dopravca vyvinie 
primerané úsilie, aby sa dotyčný cestujúci 
a hudobný nástroj umiestnili na sedadlá 
vedľa seba. Hudobné nástroje sa 
prepravujú vo vykurovanom batožinovom 
priestore lietadla, ak je k dispozícii a ak je 
potrebný, za podmienky dodržania 
príslušných bezpečnostných predpisov, 
priestorových obmedzení a technických 
špecifikácií dotknutého lietadla. Letecký 
dopravca vo svojich podmienkach jasne 
uvedie, na základe čoho sa budú hudobné 
nástroje prepravovať, a uplatniteľné 
poplatky.

Ak je hudobný nástroj príliš veľký pre 
bezpečné uloženie vo vhodnom 
batožinovom priestore v kabíne alebo pod 
príslušným sedadlom cestujúceho, letecký 
dopravca môže požadovať zaplatenie 
tarifnej ceny druhej letenky, keď sa tento 
hudobný nástroj prepravuje ako príručná 
batožina na druhom sedadle. Ak je druhé 
sedadlo predané, letecký dopravca vyvinie 
primerané úsilie, aby sa dotyčný cestujúci 
a hudobný nástroj umiestnili na sedadlá 
vedľa seba. Hudobné nástroje sa 
prepravujú vo vykurovanom batožinovom 
priestore lietadla, ak je k dispozícii a ak je 
potrebný, za podmienky dodržania 
príslušných bezpečnostných predpisov, 
priestorových obmedzení a technických 
špecifikácií dotknutého lietadla. Leteckí 
dopravcovia označia takéto hudobné 
nástroje osobitnými štítkami, aby 
zabezpečili, že sa s nimi bude 
zaobchádzať s náležitou starostlivosťou.
Letecký dopravca vo svojich podmienkach 
jasne uvedie, na základe čoho sa budú 
hudobné nástroje prepravovať, 
a uplatniteľné poplatky.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 213
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha: neúplný zoznam okolností, ktoré 
sa považujú za mimoriadne na účely tohto 
nariadenia

Príloha: konečný zoznam okolností, ktoré 
sa považujú za mimoriadne na účely tohto 
nariadenia

Or. de

Pozmeňujúci návrh 214
Sylvana Rapti

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Príloha: neúplný zoznam okolností, ktoré 
sa považujú za mimoriadne na účely tohto 
nariadenia

Príloha: vyčerpávajúci zoznam okolností, 
ktoré sa považujú za mimoriadne na účely 
tohto nariadenia

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Marc Tarabella

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – bod 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Za mimoriadne okolnosti sa považujú 
tieto:

Za mimoriadne okolnosti sa bezvýhradne
považujú tieto:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 216
Cornelis de Jong

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Za mimoriadne okolnosti sa považujú 
tieto:

Za vždy záväzné mimoriadne okolnosti sa 
považujú tieto:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Kerstin Westphal

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – bod 1 – podbod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 technické problémy, ktoré nepatria do 
obvyklej letovej prevádzky lietadla, napr. 
zistenie chyby počas predmetnej letovej 
prevádzky, ktorá bráni bežnému 
pokračovaniu letovej činnosti; alebo 
skrytá výrobná chyba odhalená výrobcom 
alebo príslušným orgánom, ktorá rušivo 
zasahuje do letovej bezpečnosti;

vypúšťa sa

Or. de



AM\1005678SK.doc 73/82 PE521.501v01-00

SK

Odôvodnenie

Táto mimoriadna okolnosť závisí od nemožnosti pokračovania „letovej prevádzky“ – vágny a 
veľmi nejasný právny pojem, ktorý si bezpodmienečne vyžaduje výklad. Postoj k prípadným 
ospravedlneniam by mal byť reštriktívny.

Pozmeňujúci návrh 218
Catherine Stihler

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – bod 1 – podbod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 technické problémy, ktoré nepatria do 
obvyklej letovej prevádzky lietadla, napr. 
zistenie chyby počas predmetnej letovej 
prevádzky, ktorá bráni bežnému 
pokračovaniu letovej činnosti; alebo 
skrytá výrobná chyba odhalená výrobcom 
alebo príslušným orgánom, ktorá rušivo 
zasahuje do letovej bezpečnosti;

technické problémy, ktoré majú vplyv na 
lietadlo, ktoré zapríčinila skrytá výrobná 
chyba a na ktoré upozornil výrobca alebo 
príslušný bezpečnostný orgán; žiadne iné 
technické problémy sa na účely tohto 
nariadenia nepovažujú za mimoriadne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – bod 1 – podbod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

technické problémy, ktoré nepatria do 
obvyklej letovej prevádzky lietadla, napr. 
zistenie chyby počas predmetnej letovej 
prevádzky, ktorá bráni bežnému 
pokračovaniu letovej činnosti; alebo skrytá 
výrobná chyba odhalená výrobcom alebo 
príslušným orgánom, ktorá rušivo zasahuje 

technické problémy, napr. ak bola napriek 
riadne vykonaným technickým kontrolám 
zistená chyba, ktorá bráni bezpečnému 
uskutočneniu letovej činnosti; alebo skrytá 
výrobná chyba odhalená výrobcom alebo 
príslušným orgánom, ktorá rušivo zasahuje 
do letovej bezpečnosti;



PE521.501v01-00 74/82 AM\1005678SK.doc

SK

do letovej bezpečnosti;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 220
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – bod 1 – podbod ii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vojna, politické nepokoje a výtržnosti, 
ktoré znemožňujú bezpečné 
prevádzkovanie letov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 221
Robert Rochefort

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – bod 1 – podbod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 bezpečnostné riziká a sabotážne alebo 
teroristické činy, ktoré znemožňujú 
bezpečnú letovú prevádzku;

vojna, politické konflikty a nestabilita,
bezpečnostné riziká a sabotážne alebo 
teroristické činy, ktoré znemožňujú 
bezpečnú letovú prevádzku;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 222
Catherine Stihler

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – bod 1 – podbod vi
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 meteorologické podmienky nezlučiteľné s 
letovou bezpečnosťou; a

nepredvídané meteorologické podmienky 
nezlučiteľné s letovou bezpečnosťou; a

Or. en

Odôvodnenie

Poveternostné podmienky, ktoré boli predvídané a uvedené v predpovedi, by sa nemali 
považovať za „mimoriadne okolnosti“.

Pozmeňujúci návrh 223
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – bod 1 – podbod vi a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

náraz vtákov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 224
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – bod 1 – podbod vii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

pracovné spory u prevádzkujúceho 
leteckého dopravcu alebo dôležitých 
poskytovateľov služieb, ako sú letiská 
a poskytovatelia letových navigačných 
služieb.

pracovné spory u dôležitých 
poskytovateľov služieb, ako sú letiská 
a poskytovatelia letových navigačných 
služieb;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 225
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – bod 1 – podbod vii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

úradne potvrdený výpadok radarov v 
príslušnom vzdušnom priestore a 
uzavretie letiska riadiacim orgánom 
letiska;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 226
Catherine Stihler

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – bod 2 – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 technické problémy, ktoré patria do 
bežnej prevádzky lietadla, napr. problém 
zistený počas štandardnej údržby alebo 
počas predletovej kontroly lietadla, alebo 
ktoré vzniknú z dôvodu nesprávneho 
vykonania takejto údržby alebo 
predletovej kontroly; a

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Hans-Peter Mayer
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Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – bod 2 – podbod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 i. technické problémy, ktoré patria do 
bežnej prevádzky lietadla, napr. problém 
zistený počas štandardnej údržby alebo 
počas predletovej kontroly lietadla, alebo 
ktoré vzniknú z dôvodu nesprávneho 
vykonania takejto údržby alebo 
predletovej kontroly; ako aj

technické problémy, ktoré sa nepovažujú 
za mimoriadne na účely bodu 1 bodu ii);

Or. de

Odôvodnenie

Technické problémy vždy patria do pôsobnosti leteckých dopravcov, ale nikdy do pôsobnosti 
cestujúcich. Nemalo by byť možné ich ospravedlniť, iba ak by ich príčina vznikla mimo bežnej 
prevádzky lietadla a že by vyplývala zo skrytej výrobnej chyby.

Pozmeňujúci návrh 228
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – bod 2 – podbod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 nedostupnosť letovej posádky alebo 
palubných sprievodcov (ak nebola 
spôsobená pracovnými spormi).

nedostupnosť letovej posádky alebo 
palubných sprievodcov;

Or. de

Odôvodnenie

Toto je jedno z rizík, ktoré musí znášať dopravca, ktorý, povedzme v prípade choroby, musí 
včas zorganizovať náhradu, alebo použiť záložnú posádku. 
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Pozmeňujúci návrh 229
Adam Bielan

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – bod 2 – podbod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

nedostupnosť letovej posádky alebo 
palubných sprievodcov (ak nebola 
spôsobená pracovnými spormi).

nedostupnosť letovej posádky alebo 
palubných sprievodcov.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 230
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – bod 2 – podbod ii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

nepriaznivé meteorologické podmienky, 
pokiaľ príslušný vzdušný priestor alebo 
letisko neboli uzavreté riadiacim orgánom 
letiska;

Or. de

Odôvodnenie

Rozhodnutie nevzlietnuť zdanlivo z dôvodu nepriaznivého počasia často prijímajú 
dopravcovia sami. To však nemusí znamenať, že počasie je naozaj také zlé, že by ovplyvnilo 
ich letecké možnosti.

Pozmeňujúci návrh 231
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – bod 2 – podbod ii b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

nástup zimy, pretože lietadlá musia byť 
udržiavané v prevádzke;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 232
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – bod 2 – podbod ii c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

akékoľvek meškania spôsobené 
udalosťami ovplyvňujúcimi 
predchádzajúci let;

Or. de

Odôvodnenie

V podobných prípadoch majú leteckí dopravcovia do ďalšieho letu dostatočný čas na to, aby 
zorganizovali náhradný let a našli posádku. Nie je tu žiadna rozoznateľná časová či 
priestorová súvislosť s ďalším letom. To isté sa vzťahuje dokonca aj na prípad sabotáže 
predchádzajúceho letu, zdravotné incidenty, skoršie uzatvorenie vzdušného priestoru, atď. 

Pozmeňujúci návrh 233
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – bod 2 – podbod ii d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

odstránenie batožiny bez majiteľa 
z nákladného priestoru lietadla;
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Or. de

Odôvodnenie

Takéto prípady museli byť spôsobené pochybením bezpečnosti, ale cestujúci by nemali byť 
nútení znášať dôsledky. Zato dopravcovia môžu pokojne žiadať nápravu od zodpovedných 
orgánov.

Pozmeňujúci návrh 234
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – bod 2 – podbod ii e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

zamrznutý motor, žiadny odmrazovací 
prípravok;

Or. de

Odôvodnenie

Odmrazovanie musí byť možné vždy, keď je to potrebné. Letiská musia mať dostatočné zásoby 
odmrazovacieho prípravku, a to aj na vykrytie období dlhotrvajúcich nepriaznivých 
meteorologických podmienok, a musia znášať riziko následkov v prípade, že tak nespravia. V 
takýchto prípadoch môže dopravca žiadať o náhradu škôd.

Pozmeňujúci návrh 235
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – bod 2 – podbod ii f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

poškodenie lietadla na zemi spôsobené 
treťou stranou krátko pred plánovaným 
časom odletu;

Or. de
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Odôvodnenie

V takomto prípade môže dopravca žiadať tretiu stranu o náhradu škôd. Je však neprípustné, 
aby boli cestujúcim, ktorí nemôžu nič podniknúť, odopierané ich práva.

Pozmeňujúci návrh 236
Hans-Peter Mayer

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – bod 2 – podbod ii g (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

pracovné spory u prevádzkujúceho 
leteckého dopravcu.

Or. de

Odôvodnenie

Pracovné spory u prevádzkujúceho leteckého dopravcu možno kontrolovať a vyhýbať sa im. 
Preto ich na účely tohto nariadenia nemožno považovať za mimoriadne. Situácia je iná 
v prípade pracovných sporov u iných spoločností.

Pozmeňujúci návrh 237
Catherine Stihler

Návrh nariadenia
Príloha 2
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Príloha 2 – odsek 7 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak je batožina poškodená, zmeškaná, 
stratená alebo zničená, musí to cestujúci vo 
všetkých prípadoch čo najskôr písomne 
oznámiť leteckému dopravcovi 
a reklamovať ju u neho. V prípade 
poškodenia batožiny sa uplatňuje lehota na 
reklamáciu do 7 dní a v prípade zmeškania 
do 21 dní, v oboch prípadoch odo dňa, 
kedy bola batožina daná cestujúcemu 
k dispozícii. Aby sa tieto lehoty splnili bez 
problémov, letecký dopravca musí 

Ak je batožina poškodená, zmeškaná, 
stratená alebo zničená, musí to cestujúci vo 
všetkých prípadoch čo najskôr písomne 
oznámiť leteckému dopravcovi 
a reklamovať ju u neho. V prípade 
poškodenia a zmeškania batožiny sa 
uplatňuje lehota na reklamáciu do 28 dní 
odo dňa, keď bola batožina daná 
cestujúcemu k dispozícii. Aby sa tieto 
lehoty splnili bez problémov, letecký 
dopravca musí cestujúcim poskytnúť 
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cestujúcim poskytnúť možnosť vyplniť 
formulár sťažnosti na letisku. Tento 
formulár sťažnosti, ktorý môže mať aj 
formu správy o majetkových 
nezrovnalostiach (PIR), musí letecký 
dopravca prijať na letisku ako reklamáciu.

možnosť vyplniť formulár sťažnosti na 
letisku. Tento formulár sťažnosti, ktorý 
môže mať aj formu správy o majetkových 
nezrovnalostiach (PIR), musí letecký 
dopravca prijať na letisku ako reklamáciu.

Or. en


