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Ändringsförslag 92
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För att höja rättssäkerheten för 
lufttrafikföretag och flygpassagerare krävs 
en noggrannare definition av begreppet 
”extraordinära omständigheter”, där 
Europeiska unionens domstols dom i 
mål C-549/07 (Wallentin-Hermann) 
beaktas. Denna definition bör klargöras 
ytterligare med hjälp av en 
icke-uttömmande förteckning över 
omständigheter som klart kan identifieras 
som extraordinära eller icke-extraordinära.

(3) För att höja rättssäkerheten för 
lufttrafikföretag och flygpassagerare krävs 
en noggrannare definition av begreppet 
”extraordinära omständigheter”, där 
Europeiska unionens domstols dom i 
mål C-549/07 (Wallentin-Hermann) 
beaktas. Denna definition bör klargöras 
ytterligare med hjälp av en uttömmande
förteckning över omständigheter som klart 
kan identifieras som extraordinära och en 
icke-uttömmande förteckning över de 
omständigheter som kan identifieras som 
icke-extraordinära.

Or. en

Ändringsförslag 93
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Lufttrafikföretagen är vid flygningar 
som ställs in eller försenas på grund av 
extraordinära omständigheter 
förpliktigade att inom två veckor bevisa 
vilka extraordinära omständigheter som 
förelåg och vilka åtgärder som vidtogs för 
att undvika att flygningen skulle ställas in 
eller försenas.

Or. de
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Ändringsförslag 94
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) För att stärka skyddet för 
flygpassagerare när flygningar ställs in på 
grund av att lufttrafikföretag blir 
insolventa eller upphör med sin 
verksamhet på grund av att deras licens 
återkallas, bör lufttrafikföretag vara 
skyldiga att visa att de har säkerhet för 
återbetalning av erlagda belopp till 
passagerarna eller hemtransport av 
passagerarna.

Or. de

Ändringsförslag 95
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att förbättra skyddsnivån bör
passagerare inte nekas att stiga ombord på 
en återresa inom ramen för en tur- och 
returbiljett till följd av att de inte har utfört 
utresan.

(7) För att förbättra skyddsnivån får
passagerare inte nekas att stiga ombord på 
en del av en tur- och returbiljett till följd av 
att de inte har utfört utresan eller inte har 
utnyttjat alla delar av biljetten.

Or. de

Ändringsförslag 96
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Skäl 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att förbättra skyddsnivån bör
passagerare inte nekas att stiga ombord på 
en återresa inom ramen för en tur- och 
returbiljett till följd av att de inte har utfört 
utresan.

(7) För att förbättra skyddsnivån får
passagerare inte nekas att stiga ombord på 
en återresa inom ramen för en tur- och 
returbiljett till följd av att de inte har utfört 
utresan.

Or. el

Motivering

Målet med den föreslagna lagstiftningen ska vara att förbjuda denna praxis helt.

Ändringsförslag 97
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) För att förhindra att ombordstigning 
nekas underåriga som saknar 
identitetshandling och som reser med sina 
föräldrar, måste lufttrafikföretagen 
uppfylla de bestämmelser som fastställs i 
nationella flygsäkerhetsplaner.

Or. es

Ändringsförslag 98
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Om en flygpassagerare avbeställer 
biljetten ska lufttrafikföretagen vara 
förpliktade att kostnadsfritt återbetala 
redan inbetalade skatter.
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Or. de

Motivering

En del lufttrafikföretag tar i dessa fall ut orimliga serviceavgifter. Detta är inte tillåtet. En 
skatt som inte ska betalas in måste återbetalas till fullo. Att flygpassageraren inte utnyttjar 
den redan betalda flygningen utgör en tillräckligt stor ”serviceavgift”.

Ändringsförslag 99
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Flygpassagerare ska åtnjuta ett 
specifikt skydd när flygningar ställs in på 
grund av att lufttrafikföretag blir 
insolventa eller upphör med sin 
verksamhet på grund av att deras licens 
återkallas. Lufttrafikföretag ska vara 
skyldiga att visa att de har tillräcklig
säkerhet för återbetalning av erlagda 
belopp till passagerarna och/eller 
hemtransport av passagerarna.

Or. fr

Motivering

Det måste finnas ett skydd för passagerare som drabbas av att ett lufttrafikföretag upphör 
med sin verksamhet, så att de kan återfå kostnaden för outnyttjade biljetter eller få 
hemtransport om de är strandsatta utomlands. Lufttrafikföretagen ska ha rätt att själva välja 
hur detta skydd ska upprättas (genom fonder, försäkringar eller annat).

Ändringsförslag 100
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Flygplatser och flygplatsanvändare (10) Flygplatser och flygplatsanvändare 
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som lufttrafik- och marktjänstföretag bör 
samarbeta för att minimera konsekvenserna 
av flera störningar i flygtrafiken för 
passagerarna, genom att säkerställa att 
passagerarna får service och att 
ombokningar sker. För detta ändamål bör
de tillsammans utarbeta beredskapsplaner 
för sådana fall.

som lufttrafik- och marktjänstföretag samt 
flygtrafiktjänster bör samarbeta för att 
minimera konsekvenserna av flera 
störningar i flygtrafiken för passagerarna, 
genom att säkerställa att passagerarna får 
service och att ombokningar sker. För detta 
ändamål bör de tillsammans utarbeta 
beredskapsplaner för sådana fall i 
samarbete med europeiska, nationella, 
regionala eller lokala myndigheter. 
Befintliga beredskapsplaner bör om 
nödvändigt anpassas i enlighet med detta.

Or. de

Ändringsförslag 101
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Förordning (EG) nr 261/2004 bör 
uttryckligen innefatta en rätt till 
kompensation för passagerare som 
drabbats av kraftiga förseningar, i linje 
med Europeiska unionens domstols dom i 
de förenade målen C-402/07 och C-432/07 
(Sturgeon). Samtidigt bör de tröskelvärden 
vars uppnående ger rätt till kompensation 
höjas, med hänsyn till de ekonomiska 
konsekvenserna för sektorn och behovet 
av att undvika ett ökat antal inställda flyg.
För att få likvärdiga kompensationsvillkor 
för privatpersoner som reser inom EU bör 
tröskelvärdet vara detsamma för samtliga 
resor inom unionen men vara beroende av 
avståndet vid resor till eller från 
tredjeländer, så att man beaktar de 
operativa svårigheterna för lufttrafikföretag 
vid förseningar på avlägsna flygplatser.

(11) Förordning (EG) nr 261/2004 bör 
uttryckligen innefatta en rätt till 
kompensation för passagerare som 
drabbats av kraftiga förseningar, i linje 
med Europeiska unionens domstols dom i 
de förenade målen C-402/07 och C-432/07 
(Sturgeon). För att få likvärdiga 
kompensationsvillkor för privatpersoner 
som reser inom EU bör tröskelvärdet vara 
detsamma för samtliga resor inom unionen 
men vara beroende av avståndet vid resor 
till eller från tredjeländer, så att man 
beaktar de operativa svårigheterna för 
lufttrafikföretag vid förseningar på 
avlägsna flygplatser.

Or. de



PE521.501v01-00 8/82 AM\1005678SV.doc

SV

Ändringsförslag 102
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) För att kunna beakta de 
ekonomiska effekterna även inom 
lågprissektorn av luftfarten bör 
kompensationskrav motsvarande det 
totala priset på flygbiljetten kunna ställas, 
dock högst de belopp som anges i denna 
förordning. Detta biljettpris ska inkludera 
tur- och returresan inklusive alla 
omkostnader, såsom för bagage. Denna 
rätt gäller i motsvarande grad för varje 
försenad flygning. Vid förseningar både 
vid ut- och återresan har passageraren 
således rätt till två 
kompensationsbetalningar som vardera 
motsvarar det totala biljettpriset.

Or. de

Ändringsförslag 103
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Med tanke på rättssäkerheten bör det i 
förordning (EG) nr 261/2004 uttryckligen 
anges att ändringar i flygtidtabeller har 
samma effekter på passagerare som 
kraftiga förseningar och följaktligen bör ge 
upphov till samma rättigheter.

(12) Med tanke på rättssäkerheten bör det i 
förordning (EG) nr 261/2004 uttryckligen 
anges att ändringar i flygtidtabeller har 
samma effekter på passagerare som 
kraftiga förseningar eller inställda 
flygningar och följaktligen bör ge upphov 
till samma rättigheter.

Or. de
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Ändringsförslag 104
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Det har visat sig att genomförandet 
av vissa passagerarrättigheter, i synnerhet 
rätten till inkvartering, inte står i 
proportion till lufttrafikföretagens 
inkomster för viss småskalig verksamhet. 
Lufttrafikföretag som utför flygningar 
med små luftfartyg på korta distanser bör 
följaktligen undantas från skyldigheten 
att betala för inkvartering, även om 
företaget bör hjälpa passagerarna att 
finna inkvartering.

utgår

Or. el

Motivering

Det finns ingen anledning att låta avstånd vara en avgörande faktor rörande bestämmelser 
om inkvartering för passagerare. Det bör inte heller finnas någon gräns utifrån luftfartygets 
kapacitet, eftersom många öar och avlägsna flygplatser trafikeras av små luftfartyg.

Ändringsförslag 105
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För personer med funktionshinder 
eller nedsatt rörlighet och andra personer 
med särskilda behov, t.ex. barn som reser 
ensamma, gravida och personer som 
behöver särskild medicinsk vård, kan det 
vara svårare att finna inkvartering vid 
störningar i flygtrafiken. Begränsningarna 
av rätten till inkvartering vid extraordinära 
omständigheter eller för regionala
flygningar bör därför inte gälla dessa 

(18) För personer med funktionshinder 
eller nedsatt rörlighet och andra personer 
med särskilda behov, t.ex. barn som reser 
ensamma, gravida och personer som 
behöver särskild medicinsk vård, kan det 
vara svårare att finna inkvartering vid 
störningar i flygtrafiken. Begränsningarna 
av rätten till inkvartering vid extraordinära 
omständigheter bör därför under inga 
omständigheter gälla dessa 
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passagerarkategorier. passagerarkategorier.

Or. en

Ändringsförslag 106
María Irigoyen Pérez

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För personer med funktionshinder 
eller nedsatt rörlighet och andra personer 
med särskilda behov, t.ex. barn som reser 
ensamma, gravida och personer som 
behöver särskild medicinsk vård, kan det 
vara svårare att finna inkvartering vid 
störningar i flygtrafiken. Begränsningarna 
av rätten till inkvartering vid extraordinära 
omständigheter eller för regionala 
flygningar bör därför inte gälla dessa 
passagerarkategorier.

(18) För de mest utsatta passagerarna, 
såsom personer med funktionshinder eller 
nedsatt rörlighet och andra personer med 
särskilda behov, t.ex. barn som reser 
ensamma, gravida och personer som 
behöver särskild medicinsk vård, kan det 
vara svårare att finna inkvartering vid 
störningar i flygtrafiken. Begränsningarna 
av rätten till inkvartering vid extraordinära 
omständigheter eller för regionala 
flygningar bör därför inte gälla dessa 
passagerarkategorier.

Or. es

Ändringsförslag 107
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Passagerare bör inte bara informeras 
korrekt om sina rättigheter vid störningar i 
flygtrafiken utan bör också få adekvat 
information om orsaken till själva 
störningen, så snart som denna information 
blir tillgänglig. Denna information bör 
också ges när passageraren har förvärvat 
biljetten genom en förmedlare som är 
etablerad i unionen.

(20) Passagerare bör inte bara informeras 
korrekt om sina rättigheter vid störningar i 
flygtrafiken utan bör också få adekvat 
information om orsaken till själva 
störningen, så snart som denna information 
blir tillgänglig. Denna information bör 
också ges när passageraren har förvärvat 
biljetten genom en förmedlare som är 
etablerad i unionen. Vidare måste de få 
information om de enklaste och snabbaste 
sätten att göra en reklamation eller 
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framföra ett krav, för att på så sätt utöva 
sina rättigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 108
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att bättre skydda passagerares 
rättigheter bör de nationella 
tillsynsorganens roll definieras närmare 
och klart särskiljas från hanteringen av 
enskilda reklamationer från passagerare.

(21) För att bättre skydda passagerares 
rättigheter bör de nationella 
tillsynsorganens roll definieras närmare 
och klart särskiljas från hanteringen av 
enskilda reklamationer från passagerare. 
Dessutom bör det förtydligas att den 
maximala handläggningstiden, i de 
europeiska konsumenternas intresse, inte 
får överstiga 90 dagar. Ansvaret för att 
hantera enskilda reklamationer bör 
fastställas tydligt för att undvika en 
situation där nationella tillsynsorgan 
hänvisar passagerare till varandra i stället 
för att snabbt hantera reklamationer.

Or. en

Ändringsförslag 109
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Passagerare bör få tillräcklig 
information om de relevanta förfarandena 
för att lämna skadeståndskrav och 
reklamationer till lufttrafikföretag och bör 
få ett svar inom en rimlig tid. Passagerare 
bör också ha möjlighet att lämna 

(22) Passagerare bör få tillräcklig 
information om de relevanta förfarandena 
för att lämna skadeståndskrav och 
reklamationer till lufttrafikföretag och bör 
få ett svar inom en rimlig tid. Passagerare 
bör också ha möjlighet att lämna 



PE521.501v01-00 12/82 AM\1005678SV.doc

SV

reklamationer avseende lufttrafikföretag 
via förfaranden för tvistlösning utanför 
domstol. Eftersom rätten till ett effektivt 
rättsmedel inför en domstol är en 
grundläggande rättighet enligt artikel 47 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, bör emellertid 
sådana förfaranden inte hindra 
passagerares tillgång till 
domstolsförfaranden.

reklamationer avseende lufttrafikföretag 
via förfaranden för tvistlösning utanför 
domstol. I detta syfte måste passagerare 
ges adresser och kontaktuppgifter till alla 
organ som ansvarar för fullgörandet av 
respektive formaliteter i respektive land.
Eftersom rätten till ett effektivt rättsmedel 
inför en domstol är en grundläggande 
rättighet enligt artikel 47 i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, bör emellertid sådana 
förfaranden inte hindra passagerares 
tillgång till domstolsförfaranden.

Or. fr

Ändringsförslag 110
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Passagerare bör få tillräcklig 
information om de relevanta förfarandena 
för att lämna skadeståndskrav och 
reklamationer till lufttrafikföretag och bör 
få ett svar inom en rimlig tid. Passagerare 
bör också ha möjlighet att lämna 
reklamationer avseende lufttrafikföretag 
via förfaranden för tvistlösning utanför 
domstol. Eftersom rätten till ett effektivt 
rättsmedel inför en domstol är en 
grundläggande rättighet enligt artikel 47 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, bör emellertid 
sådana förfaranden inte hindra 
passagerares tillgång till 
domstolsförfaranden.

(22) Passagerare bör få tillräcklig 
information om de relevanta förfarandena 
för att lämna skadeståndskrav och 
reklamationer till lufttrafikföretag och bör 
få information om gällande frister för 
detta, i synnerhet de frister som åsyftas i 
artikel 16a.2. De bör få ett svar inom en
månad efter att kravet eller reklamationen 
har kommit in. Passagerare bör också ha 
möjlighet att lämna reklamationer 
avseende lufttrafikföretag via förfaranden 
för tvistlösning utanför domstol. Eftersom 
rätten till ett effektivt rättsmedel inför en 
domstol är en grundläggande rättighet 
enligt artikel 47 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, 
bör emellertid sådana förfaranden inte 
hindra passagerares tillgång till 
domstolsförfaranden. För snabb, enkel 
och kostnadseffektiv tvistlösning i och 
utanför domstol bör framför allt 
internetbaserade förfaranden och 



AM\1005678SV.doc 13/82 PE521.501v01-00

SV

alternativ tvistlösning samt det europeiska 
småmålsförfarandet tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 111
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Passagerare är ibland osäkra på hur 
mycket bagage de får ta med ombord, när 
det gäller dimensioner, vikt eller antal. För 
att passagerare ska ha full kännedom om 
hur mycket bagage de får ta med sig för 
den biljett de betalat, både i fråga om 
kabinbagage och lastrumsbagage, bör 
lufttrafikföretag klart ange vad som gäller, 
både vid bokningen och på flygplatsen.

(28) Passagerare är ibland osäkra på hur 
mycket bagage de får ta med ombord, när 
det gäller dimensioner, vikt eller antal. För 
att passagerare ska ha full kännedom om 
hur mycket bagage de får ta med sig för 
den biljett de betalat, både i fråga om 
kabinbagage och lastrumsbagage, bör 
lufttrafikföretag klart ange vad som gäller, 
både vid bokningen och på flygplatsen. 
Utöver handbagaget bör man ha rätt att ta 
med en mindre handväska så att viktiga 
personliga ägodelar, såsom plånbok och 
mediciner, inte måste tas ur handbagaget 
när man är ombord, eftersom detta oftast 
placeras i förvaringsutrymmena ovanför 
sätena eller, på grund av platsbrist, längre 
bort hos andra passagerare. Det system 
som Ryanair tillämpar är därmed 
otillåtligt. 

Or. de

Ändringsförslag 112
Sylvana Rapti

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Viktiga personliga artiklar och 
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varor som har inhandlats på flygplatsen 
bör alltid tillåtas utöver det föreskrivna 
maximalt tillåtna handbagaget, utan extra 
kostnad.

Or. en

Ändringsförslag 113
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) För att skydda passagerarna mot 
överdrivna handbagagebegränsningar bör 
det vara tillåtet att kostnadsfritt ta med 
vissa personliga tillhörigheter i kabinen 
utöver den högsta gränsen för 
handbagage, däribland varor som har 
inhandlats på flygplatsen.

Or. el

Motivering

Denna bestämmelse skyddar passagerarna från överdrivna handbagagebegränsningar och 
tillåter dem att ta med en rimlig mängd handbagage, inklusive varor som har inhandlats på 
flygplatsen, i kabinen.

Ändringsförslag 114
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) De beloppsgränser som anges i 
förordning (EG) nr 2027/97 måste ändras 
med hänsyn till den ekonomiska 
utvecklingen, mot bakgrund av den 
översyn som Internationella civila 

(33) De beloppsgränser som anges i 
förordning (EG) nr 2027/97 måste ändras 
genom genomförandeakter för att ta hänsyn 
till den ekonomiska utvecklingen.
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luftfartsorganisationen (Icao) gjorde 2009 
enligt artikel 24.2 i 
Montrealkonventionen.

Or. en

Ändringsförslag 115
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) Denna förordning ska även gälla 
för Gibraltar flygplats, i egenskap av 
brittiskt territorium och flygplats inom 
Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 116
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led d
Förordning (EG) nr 261/2004 
Artikel 2 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Följande mening ska läggas till 
definitionen av ”inställd flygning” i led l:

utgår

”En flygning där luftfartyget lyft men, 
oavsett skäl, sedan tvingats landa på en 
annan flygplats än flygplatsen på 
bestämmelseorten eller tvingats återvända 
till avgångsflygplatsen ska betraktas som 
en inställd flygning,”

Or. fr
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Motivering

Omdirigeringar sker ofta till följd av säkerhetsproblem som ligger utanför lufttrafikföretagens 
kontroll, som i sin tur måste betala kostnaderna för flygningen (bränsle, flygplatsavgifter 
osv.). Det verkar orimligt att betrakta en omdirigering som detsamma som en inställd 
flygning. Trots det måste lufttrafikföretagen bistå passagerarna och se till att de kan fortsätta 
mot sin planerade bestämmelseort så snart som möjligt. (Se ändringsförslaget till 
artikel 6.4.4a).

Ändringsförslag 117
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led d
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 2 – led l 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Följande mening ska läggas till 
definitionen av ”inställd flygning” i led l:

utgår

”En flygning där luftfartyget lyft 
men, oavsett skäl, sedan tvingats 
landa på en annan flygplats än 
flygplatsen på bestämmelseorten 
eller tvingats återvända till 
avgångsflygplatsen ska betraktas 
som en inställd flygning,”

Or. pl

Ändringsförslag 118
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led e
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

extraordinära omständigheter: 
omständigheter som till sin karaktär eller 
sitt ursprung inte innefattas i det berörda

extraordinära omständigheter: 
omständigheter som ligger utanför
lufttrafikföretagets kontroll. I denna 
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lufttrafikföretagets normala verksamhet 
och ligger utanför dess kontroll. I denna 
förordning inbegriper extraordinära 
omständigheter de omständigheter som 
beskrivs i bilagan,

förordning inbegriper extraordinära 
omständigheter bland annat, men inte 
enbart, de omständigheter som beskrivs i 
bilaga 1,

Or. en

Motivering

Ordet ”innefattas” är inte en tydlig term. För tydlighetens skull bör det finnas en hänvisning 
till bilagan.

Ändringsförslag 119
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led e
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

extraordinära omständigheter: 
omständigheter som till sin karaktär eller 
sitt ursprung inte innefattas i det berörda 
lufttrafikföretagets normala verksamhet 
och ligger utanför dess kontroll. I denna 
förordning inbegriper extraordinära 
omständigheter de omständigheter som 
beskrivs i bilagan,

extraordinära omständigheter: 
omständigheter som till sin karaktär eller 
sitt ursprung inte innefattas i det berörda 
lufttrafikföretagets normala verksamhet 
och ligger utanför dess kontroll. I denna 
förordning anges extraordinära 
omständigheter i bilagan,

Or. en

Motivering

För att skapa rättssäkerhet och ett bättre skydd för konsumenternas rättigheter behövs det en 
uttömmande förteckning över ”extraordinära omständigheter”.

Ändringsförslag 120
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led e
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Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

extraordinära omständigheter: 
omständigheter som till sin karaktär eller 
sitt ursprung inte innefattas i det berörda 
lufttrafikföretagets normala verksamhet 
och ligger utanför dess kontroll. I denna 
förordning inbegriper extraordinära 
omständigheter de omständigheter som 
beskrivs i bilagan,

extraordinära omständigheter: 
omständigheter som till sin karaktär eller 
sitt ursprung inte innefattas i det berörda 
lufttrafikföretagets normala verksamhet 
och ligger utanför dess kontroll. I denna 
förordning inbegriper extraordinära 
omständigheter de omständigheter som 
beskrivs i den icke-uttömmande 
förteckningen bilagan. Andra 
omständigheter kan ses som 
”extraordinära” om det finns objektiva 
skäl som motiverar detta,

Or. en

Ändringsförslag 121
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led e
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

extraordinära omständigheter: 
omständigheter som till sin karaktär eller 
sitt ursprung inte innefattas i det berörda 
lufttrafikföretagets normala verksamhet 
och ligger utanför dess kontroll. I denna 
förordning inbegriper extraordinära 
omständigheter de omständigheter som 
beskrivs i bilagan,

extraordinära omständigheter: 
omständigheter som till sin karaktär eller 
sitt ursprung ligger utanför
lufttrafikföretagets kontroll, förutsatt att 
de inte beror på underlåtelse att följa 
säkerhetsregler och 
säkerhetsbestämmelser. I denna 
förordning inbegriper extraordinära 
omständigheter de omständigheter som 
beskrivs i bilagan,

Or. pl
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Ändringsförslag 122
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led e
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

extraordinära omständigheter: 
omständigheter som till sin karaktär eller 
sitt ursprung inte innefattas i det berörda 
lufttrafikföretagets normala verksamhet 
och ligger utanför dess kontroll. I denna 
förordning inbegriper extraordinära 
omständigheter de omständigheter som 
beskrivs i bilagan,

extraordinära omständigheter: 
omständigheter som till sin karaktär eller 
sitt ursprung inte innefattas i det berörda 
lufttrafikföretagets normala verksamhet 
och ligger utanför dess kontroll. I denna 
förordning inbegriper extraordinära 
omständigheter de omständigheter som 
beskrivs i bilagan, som inte är 
uttömmande.

Or. fr

Ändringsförslag 123
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led e
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 2 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

anslutande flygförbindelse: en flygning 
som inom ramen för ett transportavtal är 
avsedd att föra en passagerare till ett 
omstigningsställe där denne kan stiga på en 
annan avgående flygning eller, beroende 
på omständigheterna, den andra flygning 
som avgår från omstigningsstället,

anslutande flygförbindelse: en flygning 
som inom ramen för ett transportavtal och 
på grundval av en enda platsreservation
är avsedd att föra en passagerare till ett 
omstigningsställe där denne kan stiga på en 
annan avgående flygning eller, i enlighet 
med artikel 6a, den andra flygning som 
avgår från omstigningsstället,

Or. de
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Motivering

Detta följer av artikel 6a.2 och utgör ett förtydligande av definitionen av en genomgående 
bokning, som förutsätter att biljetterna bokades tillsammans genom en bokning.

Ändringsförslag 124
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led e
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 2 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

anslutande flygförbindelse: en flygning 
som inom ramen för ett transportavtal är 
avsedd att föra en passagerare till ett 
omstigningsställe där denne kan stiga på en 
annan avgående flygning eller, beroende på 
omständigheterna, den andra flygning som 
avgår från omstigningsstället,

anslutande flygförbindelse: en flygning 
som inom ramen för ett transportavtal och 
en enda bokningsreferens är avsedd att 
föra en passagerare till ett 
omstigningsställe där denne kan stiga på en 
annan avgående flygning eller, beroende på 
omständigheterna, den andra flygning som 
avgår från omstigningsstället,

Or. en

Ändringsförslag 125
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led e
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 2 – led s

Kommissionens förslag Ändringsförslag

biljettpris: det fulla pris som betalas för en 
biljett och som innefattar flygresan och alla 
tillämpliga skatter, avgifter och 
tilläggsavgifter som betalas för samtliga 
frivilliga och icke-frivilliga tjänster som 
ingår i biljetten,

biljettpris: det fulla pris som betalas för en 
biljett och som innefattar flygresan, alla 
tillämpliga skatter, avgifter och 
tilläggsavgifter som betalas för samtliga 
frivilliga och icke-frivilliga tjänster som 
ingår i biljetten och som rör flygdelen av 
resan,
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Or. en

Motivering

Ett förtydligande av att ”biljettpris” endast avser flygtransportrelaterade tjänster (och inte 
tjänster såsom hotellbokningar eller biluthyrning).

Ändringsförslag 126
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led e
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 2 – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ankomsttid: den tidpunkt då ett luftfartyg 
anländer till uppställningsplatsen för 
ankomst och parkeringsbromsarna slagits 
på (in-block-tidpunkten),

ankomsttid: den tidpunkt då ett luftfartyg 
slår i landningsbanan,

Or. fr

Motivering

Problem vid flygplatsen kan orsaka att en flygning förenas mellan den tidpunkt då luftfartyget 
slår i marken och den tidpunkt då passagerarna lämnar luftfartyget. Lufttrafikföretagen ska 
inte behöva ta konsekvenserna av sådana förseningar eftersom de inte faller under deras 
ansvar.

Ändringsförslag 127
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led e
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 2 – led w

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fördröjning på marken: vid avgången, den 
period då luftfartyget är kvar på marken 
mellan den tidpunkt då passagerarna börjar 
stiga ombord och den tidpunkt då 

fördröjning på marken: vid avgången, den 
period då luftfartyget är kvar på marken 
mellan den tidpunkt då passagerarna har 
stigit ombord och den tidpunkt då 
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luftfartyget startar eller, vid ankomsten, 
perioden mellan luftfartygets landning och 
den tidpunkt då passagerarna börjar stiga 
av,

luftfartyget startar eller, vid ankomsten, 
perioden mellan luftfartygets landning och 
den tidpunkt då passagerarna börjar stiga 
av,

Or. de

Motivering

Den period då passagerarna stiger ombord får inte räknas som en ”fördröjning på marken”. 
För detta måste ”boarding completed” gälla.

Ändringsförslag 128
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led -a (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(b) passagerare som reser från en flygplats 
belägen i tredje land till en flygplats 
belägen inom en medlemsstats territorium 
där fördragets bestämmelser är tillämpliga, 
såvida inte de fått förmåner eller 
kompensation samt fått assistans i det 
tredje landet, under förutsättning att det 
lufttrafikföretag som utför flygningen är ett 
EG-lufttrafikföretag.

(b) för passagerare som reser från en 
flygplats belägen i tredje land till en 
flygplats belägen inom en medlemsstats 
territorium där fördragets bestämmelser är 
tillämpliga, såvida de inte gavs förmåner 
eller kompensation och fick assistans i det 
tredje landet, om det lufttrafikföretag som 
utför flygningen är ett EG-lufttrafikföretag 
eller flygningen var en återresa som hade 
bokats tillsammans med en utresa som 
utgick från en flygplats i EU och utfördes 
av ett EG-lufttrafikföretag.

Or. en

Ändringsförslag 129
Sylvana Rapti, Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led a
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 4 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om passagerare nekas ombordstigning mot 
sin vilja ska lufttrafikföretaget omedelbart 
kompensera dem i enlighet med artikel 7 
och erbjuda assistans i enlighet med 
artikel 8. Om passageraren väljer 
ombokning vid snarast möjliga tidpunkt 
enligt artikel 8.1 b och när avgångstiden är 
minst två timmar efter den ursprungliga 
avgångstiden, ska lufttrafikföretaget 
erbjuda passageraren service i enlighet med 
artikel 9.

Om passagerare nekas ombordstigning mot 
sin vilja ska lufttrafikföretaget omedelbart 
och utan ytterligare administration 
kompensera dem i enlighet med artikel 7 
och erbjuda assistans i enlighet med artikel 
8. Om passageraren väljer ombokning vid 
snarast möjliga tidpunkt enligt artikel 8.1 b 
och när avgångstiden är minst två timmar 
efter den ursprungliga avgångstiden, ska 
lufttrafikföretaget erbjuda passageraren 
service i enlighet med artikel 9.

Or. en

Ändringsförslag 130
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led a
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om passagerare nekas ombordstigning mot 
sin vilja ska lufttrafikföretaget omedelbart 
kompensera dem i enlighet med artikel 7 
och erbjuda assistans i enlighet med artikel 
8. Om passageraren väljer ombokning vid 
snarast möjliga tidpunkt enligt artikel 8.1 b 
och när avgångstiden är minst två timmar 
efter den ursprungliga avgångstiden, ska 
lufttrafikföretaget erbjuda passageraren 
service i enlighet med artikel 9.

Om passagerare nekas ombordstigning för 
ut- eller återresan mot sin vilja ska 
lufttrafikföretaget omedelbart kompensera 
dem i enlighet med artikel 7 och erbjuda 
assistans i enlighet med artikel 8. Om 
passageraren väljer ombokning vid snarast 
möjliga tidpunkt enligt artikel 8.1 b ska 
lufttrafikföretaget erbjuda passageraren 
service i enlighet med artikel 9.

Or. en

Ändringsförslag 131
Robert Rochefort
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkterna 1, 2 och 3 ska också gälla för 
returbiljetter där passageraren nekas att 
stiga ombord på en återresa till följd av att 
denne inte utfört utresan eller inte betalat 
en tilläggsavgift för detta ändamål.

Utan att det påverkar en eventuell 
avtalsklausul som uttryckligen och 
entydigt anger motsatsen ska punkterna 1, 
2 och 3 också gälla för returbiljetter där 
passageraren nekas att stiga ombord på en 
återresa till följd av att denne inte utfört 
utresan eller inte betalat en tilläggsavgift 
för detta ändamål.

Om en avtalsklausul uttryckligen och 
entydigt anger att passagerare inte får 
genomföra återresan på grund av att de 
inte har genomfört utresan ska 
passagerarna under de olika skedena av 
bokningsförfarandet informeras om 
gällande villkor för återresan om inte 
utresan utnyttjas, i synnerhet
– om att de kan nekas ombordstigning om 
de inte har genomfört utresan och inte 
har giltiga skäl för detta,
– om de olika skäl som anses som giltiga 
för att inte genomföra utresan samt om 
tidsfrister och förfaranden som gäller för 
att informera lufttrafikföretaget om detta. 

Or. fr

Motivering

Företagen får inte neka ombordstigning på återresan på grund av att en passagerare inte har
genomfört utresan, detta gäller i synnerhet när passagerare har handlat i god tro och haft ett 
giltigt skäl att inte genomföra flygningen. Men ett fullständigt förbud kan leda till en 
begränsning av möjligheten att välja indirekta flygningar till lägre pris än direkta flygningar. 
Det måste vara tillåtet att ha specifika klausuler om inte passageraren dyker upp, men i dessa 
fall måste passageraren ges fullständig information och det måste göras undantag för 
”giltiga skäl”.

Ändringsförslag 132
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkterna 1, 2 och 3 ska också gälla för 
returbiljetter där passageraren nekas att 
stiga ombord på en återresa till följd av att 
denne inte utfört utresan eller inte betalat 
en tilläggsavgift för detta ändamål.

Punkterna 1, 2 och 3 ska också gälla för 
anslutnings- och returbiljetter där 
passageraren nekas att stiga ombord på en 
anslutnings- eller återresa till följd av att 
denne inte utfört utresan eller en del av 
den eller inte betalat en tilläggsavgift för 
detta ändamål.

Or. de

Ändringsförslag 133
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkterna 1, 2 och 3 ska också gälla för 
returbiljetter där passageraren nekas att 
stiga ombord på en återresa till följd av att 
denne inte utfört utresan eller inte betalat 
en tilläggsavgift för detta ändamål.

Punkterna 1, 2 och 3 ska också gälla för 
returbiljetter där passageraren nekas att 
stiga ombord på en återresa till följd av att 
denne inte utfört utresan eller inte betalat 
en tilläggsavgift för detta ändamål. Nekad 
ombordstigning i enlighet med denna 
punkt föreligger inte när biljetten 
omfattar mer än två flygningar och 
flygpassageraren nekas ombordstigning 
på grund av att han eller hon inte har 
varit med på alla föregående flygningar 
eller inte har genomfört de föregående 
flygningarna i den överenskomna 
ordningen. Om detta har inträffat på 
grund av oundvikliga, extraordinära 
omständigheter kan flygpassageraren 
utnyttja de återstående flygningarna i den 
överenskomna ordningen förutsatt att han 
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eller hon kan påvisa dessa omständigheter 
för lufttrafikföretaget senast vid 
ombordstigningen på nästa flyg.

Or. de

Ändringsförslag 134
Sylvana Rapti

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkterna 1, 2 och 3 ska också gälla för 
returbiljetter där passageraren nekas att 
stiga ombord på en återresa till följd av att 
denne inte utfört utresan eller inte betalat 
en tilläggsavgift för detta ändamål.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. el

Ändringsförslag 135
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkterna 1, 2 och 3 ska också gälla för 
returbiljetter där passageraren nekas att 
stiga ombord på en återresa till följd av att 
denne inte utfört utresan eller inte betalat 
en tilläggsavgift för detta ändamål.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. el
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Ändringsförslag 136
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en passagerare eller förmedlare som 
agerar för passagerarens räkning 
rapporterar felaktigt stavade namn för en 
eller flera passagerare som inkluderas i ett 
och samma transportavtal och detta kan 
leda till nekad ombordstigning, ska 
lufttrafikföretaget korrigera detta 
åtminstone en gång under perioden fram 
till 48 timmar före avgång utan att debitera 
passageraren eller förmedlaren någon 
tilläggsavgift, utom när lufttrafikföretaget 
hindras att göra detta enligt nationell eller 
internationell lagstiftning.

När en passagerare eller förmedlare som 
agerar för passagerarens räkning 
rapporterar felaktigt stavade namn eller 
felaktig titel för en eller flera passagerare 
som inkluderas i ett och samma 
transportavtal och detta kan leda till nekad 
ombordstigning, ska lufttrafikföretaget 
korrigera detta före avgång utan att 
debitera passageraren eller förmedlaren 
någon tilläggsavgift, utom när 
lufttrafikföretaget hindras att göra detta 
enligt nationell eller internationell 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 137
Sylvana Rapti

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led b
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det lufttrafikföretag som utför flygningen 
ska inte vara skyldigt att betala 
kompensation enligt artikel 7, om det kan 
visa att den inställda flygningen beror på 
extraordinära omständigheter och att 
inställningen av flygningen inte skulle ha 
kunnat undvikas även om alla rimliga 
åtgärder hade vidtagits. Sådana 
extraordinära omständigheter får bara 
åberopas i den utsträckning som de 

Det lufttrafikföretag som utför flygningen 
ska inte vara skyldigt att betala 
kompensation enligt artikel 7, om det kan 
visa att den inställda flygningen beror på 
extraordinära omständigheter och att 
inställningen av flygningen inte skulle ha 
kunnat undvikas även om alla rimliga 
åtgärder hade vidtagits. Sådana 
extraordinära omständigheter får bara 
åberopas i den utsträckning som de 
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påverkar den berörda flygningen eller den 
tidigare flygning som utförts med samma 
luftfartyg.

påverkar den berörda flygningen eller den 
tidigare flygning som utförts med samma 
luftfartyg. Om inte lufttrafikföretag lägger 
fram sådana bevis skriftligen ska 
passagerarens rätt till kompensation 
fortsätta att gälla.

Or. en

Ändringsförslag 138
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led b
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det lufttrafikföretag som utför flygningen 
ska inte vara skyldigt att betala 
kompensation enligt artikel 7, om det kan 
visa att den inställda flygningen beror på 
extraordinära omständigheter och att 
inställningen av flygningen inte skulle ha 
kunnat undvikas även om alla rimliga 
åtgärder hade vidtagits. Sådana 
extraordinära omständigheter får bara 
åberopas i den utsträckning som de 
påverkar den berörda flygningen eller den 
tidigare flygning som utförts med samma 
luftfartyg.

Det lufttrafikföretag som utför flygningen 
ska inte vara skyldigt att betala 
kompensation enligt artikel 7, om det kan 
visa att den inställda flygningen beror på 
extraordinära omständigheter och att 
inställningen av flygningen inte skulle ha 
kunnat undvikas även om alla rimliga 
åtgärder hade vidtagits. Sådana 
extraordinära omständigheter får bara 
åberopas i den utsträckning som de 
påverkar den berörda flygningen eller den 
tidigare flygning som utförts med samma 
luftfartyg. Om det lufttrafikföretag som 
genomför flygningen inte inom två veckor 
kan påvisa vilka extraordinära 
omständigheter utanför det genomförande 
lufttrafikföretagets kontroll som rådde 
samt inte kan påvisa att alla nödvändiga 
åtgärder vidtogs för att förhindra att 
flygningen skulle ställas in eller försenas, 
ska flygpassageraren utan dröjsmål ges 
den kompensation som han eller hon har 
rätt till enligt denna förordning.

Or. de
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Ändringsförslag 139
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led ca (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 5 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 5a:
”5a. Om en flygning ställs in på grund av 
att ett lufttrafikföretag blir insolvent eller 
ställer in verksamheten ska passagerarna 
ha rätt till återbetalning eller 
returflygning till den första avgångsorten 
i enlighet med artikel 8.1 a och rätt till 
service enligt artikel 9. 
Lufttrafikföretagen ska nöjaktigt kunna 
styrka att de har säkerhet för kostnaderna 
för återbetalning och returflygning till 
den första avgångsorten.”

Or. de

Motivering

Vid inställd flygning på grund av insolvens eller någon annan extraordinär omständighet 
måste det finnas ett skydd för passagerarna. Detta innefattar även återkallad licens.

Ändringsförslag 140
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När förseningen uppgår till minst 
två timmar, den assistans som anges i 
artikel 9.1 a och 9.2.

den assistans som avses i artikel 9.1 a och 
9.2,

Or. de
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Ändringsförslag 141
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När förseningen uppgår till minst fem
timmar och innefattar en eller flera nätter, 
den assistans som anges i artikel 9.1 b och 
c.

När förseningen uppgår till minst tre 
timmar och innefattar en eller flera nätter, 
den assistans som anges i artikel 9.1 b och 
c.

Or. de

Ändringsförslag 142
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När förseningen uppgår till minst 
fem timmar, den assistans som anges i 
artikel 8.1 a.

När förseningen uppgår till minst 
tre timmar, den assistans som anges i 
artikel 8.1.

Or. de

Ändringsförslag 143
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

minst fem timmar efter den tidtabellsenliga 
ankomsttiden, i fråga om alla resor inom 
gemenskapen och resor till eller från 
tredjeländer på högst 3 500 kilometer,

minst tre timmar efter den tidtabellsenliga 
ankomsttiden, i fråga om alla resor inom 
unionen och resor till eller från tredjeländer 
på högst 3 500 kilometer,

Or. de

Ändringsförslag 144
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

minst fem timmar efter den tidtabellsenliga 
ankomsttiden, i fråga om alla resor inom 
gemenskapen och resor till eller från 
tredjeländer på högst 3 500 kilometer,

minst tre timmar efter den tidtabellsenliga 
ankomsttiden, i fråga om alla resor inom 
unionen och resor till eller från tredjeländer 
på högst 3 500 kilometer,

Or. de

Ändringsförslag 145
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

minst fem timmar efter den tidtabellsenliga 
ankomsttiden, i fråga om alla resor inom 
gemenskapen och resor till eller från 
tredjeländer på högst 3 500 kilometer,

minst tre timmar efter den tidtabellsenliga 
ankomsttiden, i fråga om alla resor inom 
gemenskapen och resor till eller från 
tredjeländer på högst 3 500 kilometer,

Or. en
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Ändringsförslag 146
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

minst nio timmar efter den tidtabellsenliga 
ankomsttiden, i fråga om resor till eller 
från tredjeländer på mellan 3 500 och 
6 000 kilometer,

minst fem timmar efter den tidtabellsenliga 
ankomsttiden, i fråga om resor till eller 
från tredjeländer på mellan 3 500 och 
6 000 kilometer,

Or. de

Ändringsförslag 147
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

minst nio timmar efter den tidtabellsenliga 
ankomsttiden, i fråga om resor till eller 
från tredjeländer på mellan 3 500 och 
6 000 kilometer,

minst fem timmar efter den tidtabellsenliga 
ankomsttiden, i fråga om resor till eller 
från tredjeländer på över 3 500 kilometer,

Or. de

Ändringsförslag 148
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

minst nio timmar efter den tidtabellsenliga 
ankomsttiden, i fråga om resor till eller 
från tredjeländer på mellan 3 500 och 
6 000 kilometer,

minst fem timmar efter den tidtabellsenliga 
ankomsttiden, i fråga om resor till eller 
från tredjeländer på mellan 3 500 och 
6 000 kilometer,

Or. en

Ändringsförslag 149
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

minst tolv timmar efter den 
tidtabellsenliga ankomsttiden, i fråga om 
resor till eller från tredjeländer på minst 
6 000 kilometer.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 150
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

minst tolv timmar efter den 
tidtabellsenliga ankomsttiden, i fråga om 
resor till eller från tredjeländer på minst 
6 000 kilometer.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 151
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

minst tolv timmar efter den tidtabellsenliga 
ankomsttiden, i fråga om resor till eller 
från tredjeländer på minst 6 000 kilometer.

minst sju timmar efter den tidtabellsenliga 
ankomsttiden, i fråga om resor till eller 
från tredjeländer på minst 6 000 kilometer.

Or. de

Ändringsförslag 152
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett lufttrafikföretag ska inte vara skyldigt 
att betala kompensation enligt artikel 7, om 
det kan visa att förseningen eller 
tidtabellsändringen beror på extraordinära 
omständigheter och att förseningen eller 
tidtabellsändringen inte skulle ha kunnat 
undvikas även om alla rimliga åtgärder 
hade vidtagits. Sådana extraordinära 
omständigheter får bara åberopas i den 
utsträckning som de påverkar den berörda 
flygningen eller den tidigare flygning som 
utförts med samma luftfartyg.

Ett lufttrafikföretag ska inte vara skyldigt 
att betala kompensation enligt artikel 7, om 
det kan visa att förseningen eller 
tidtabellsändringen beror på extraordinära 
omständigheter och att förseningen eller 
tidtabellsändringen inte skulle ha kunnat 
undvikas även om alla rimliga åtgärder 
hade vidtagits. Sådana extraordinära 
omständigheter får bara åberopas i den 
utsträckning som de påverkar den berörda 
flygningen eller den tidigare flygning som 
utförts med samma luftfartyg. 
Passageraren kan kräva att 
lufttrafikföretaget lämnar ut fullständig 
information om dessa extraordinära 
omständigheter.

Or. fr
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Ändringsförslag 153
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 4 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om luftfartyget omdirigeras för att 
landa på en annan flygplats än den 
ursprungligen planerade, av skäl som 
ligger utanför lufttrafikföretagets 
kontroll, ska lufttrafikföretaget snarast 
möjligt arrangera transport av 
passagerarna till bestämmelseorten samt 
erbjuda dem det stöd som anges i 
artikel 8.1a.

Or. fr

Motivering

Att betrakta omdirigering som en inställd flygning, såsom kommissionen föreslår, verkar 
orättvist mot lufttrafikföretagen. De måste dock snarast möjligt arrangera transport av 
passagerarna till deras bestämmelseort samt ge dem möjlighet att äta något, i rimlig 
proportion till förseningens längd.

Ändringsförslag 154
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en fördröjning på marken överskrider 
en timme ska lufttrafikföretaget, med 
förbehåll för säkerhetskrav, kostnadsfritt 
erbjuda toalett och dricksvatten och 
säkerställa att passagerarutrymmet värms

När en fördröjning på marken överskrider 
en timme ska lufttrafikföretaget, med 
förbehåll för säkerhetskrav, kostnadsfritt 
erbjuda toalett och dricksvatten och 
säkerställa att passagerarutrymmet värms 
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upp eller kyls ned på lämpligt sätt och att 
tillräcklig medicinsk vård finns tillgänglig 
vid behov. När en fördröjning på marken 
har pågått i högst fem timmar ska 
luftfartyget återvända till gaten eller till 
något annat lämpligt avstigningsställe, där 
passagerarna kan stiga av och erhålla den 
assistans som avses i punkt 1, såvida det 
inte finns säkerhetsskäl till att luftfartyget 
inte kan lämna sin position på marken.

upp eller kyls ned på lämpligt sätt och att 
tillräcklig medicinsk vård finns tillgänglig 
vid behov. När en fördröjning på marken 
har pågått i högst tre timmar ska 
luftfartyget återvända till gaten eller till 
något annat lämpligt avstigningsställe, där 
passagerarna kan stiga av och erhålla den 
assistans som avses i punkt 1, såvida det 
inte finns säkerhetsskäl till att luftfartyget 
inte kan lämna sin position på marken.”

Or. de

Ändringsförslag 155
Sylvana Rapti

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en fördröjning på marken överskrider 
en timme ska lufttrafikföretaget, med 
förbehåll för säkerhetskrav, kostnadsfritt 
erbjuda toalett och dricksvatten och 
säkerställa att passagerarutrymmet värms 
upp eller kyls ned på lämpligt sätt och att 
tillräcklig medicinsk vård finns tillgänglig 
vid behov. När en fördröjning på marken 
har pågått i högst fem timmar ska 
luftfartyget återvända till gaten eller till 
något annat lämpligt avstigningsställe, där 
passagerarna kan stiga av och erhålla den 
assistans som avses i punkt 1, såvida det 
inte finns säkerhetsskäl till att luftfartyget 
inte kan lämna sin position på marken.

När en fördröjning på marken uppstår ska 
lufttrafikföretaget, med förbehåll för 
säkerhetskrav, kostnadsfritt erbjuda toalett 
och dricksvatten och säkerställa att 
passagerarutrymmet värms upp eller kyls 
ned på lämpligt sätt och att tillräcklig 
medicinsk vård finns tillgänglig vid behov. 
När en fördröjning på marken har pågått i 
högst två timmar ska luftfartyget återvända 
till gaten eller till något annat lämpligt 
avstigningsställe, där passagerarna kan 
stiga av och erhålla den assistans som 
avses i punkt 1, såvida det inte finns 
säkerhetsskäl till att luftfartyget inte kan 
lämna sin position på marken.

Or. en

Ändringsförslag 156
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en fördröjning på marken överskrider
en timme ska lufttrafikföretaget, med 
förbehåll för säkerhetskrav, kostnadsfritt 
erbjuda toalett och dricksvatten och 
säkerställa att passagerarutrymmet värms 
upp eller kyls ned på lämpligt sätt och att 
tillräcklig medicinsk vård finns tillgänglig 
vid behov. När en fördröjning på marken 
har pågått i högst fem timmar ska 
luftfartyget återvända till gaten eller till 
något annat lämpligt avstigningsställe, där 
passagerarna kan stiga av och erhålla den 
assistans som avses i punkt 1, såvida det 
inte finns säkerhetsskäl till att luftfartyget 
inte kan lämna sin position på marken.

När en fördröjning på marken överskrider 
en timme ska lufttrafikföretaget, med 
förbehåll för säkerhetskrav, kostnadsfritt 
erbjuda toalett och dricksvatten och 
säkerställa att passagerarutrymmet värms 
upp eller kyls ned på lämpligt sätt och att 
tillräcklig medicinsk vård finns tillgänglig 
vid behov. När en fördröjning på marken 
har pågått i högst två timmar ska 
luftfartyget återvända till gaten eller till 
något annat lämpligt avstigningsställe, där 
passagerarna kan stiga av och erhålla den 
assistans som avses i punkt 1, såvida det 
inte finns säkerhetsskäl till att luftfartyget 
inte kan lämna sin position på marken.

Or. de

Ändringsförslag 157
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en fördröjning på marken överskrider 
en timme ska lufttrafikföretaget, med 
förbehåll för säkerhetskrav, kostnadsfritt 
erbjuda toalett och dricksvatten och 
säkerställa att passagerarutrymmet värms 
upp eller kyls ned på lämpligt sätt och att 
tillräcklig medicinsk vård finns tillgänglig 
vid behov. När en fördröjning på marken 
har pågått i högst fem timmar ska 
luftfartyget återvända till gaten eller till 
något annat lämpligt avstigningsställe, där 

När en fördröjning på marken uppstår ska 
lufttrafikföretaget, med förbehåll för 
säkerhetskrav, kostnadsfritt erbjuda toalett 
och dricksvatten och säkerställa att 
passagerarutrymmet värms upp eller kyls 
ned på lämpligt sätt och att tillräcklig 
medicinsk vård finns tillgänglig vid behov. 
När en fördröjning på marken har pågått i 
högst två timmar ska luftfartyget återvända 
till gaten eller till något annat lämpligt 
avstigningsställe, där passagerarna kan 
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passagerarna kan stiga av och erhålla den 
assistans som avses i punkt 1, såvida det 
inte finns säkerhetsskäl till att luftfartyget 
inte kan lämna sin position på marken.

stiga av och erhålla den assistans som 
avses i punkt 1, såvida det inte finns 
säkerhetsskäl till att luftfartyget inte kan 
lämna sin position på marken.

Or. el

Motivering

Femtimmarsgränsen för att låta passagerare kliva av flygplanet är för lång och bör ersättas 
med en tvåtimmarsgräns. Dessutom måste lufttrafikföretaget vara ålagt att erbjuda 
passagerarna grundläggande tjänster så snart en försening på marken uppstår. 

Ändringsförslag 158
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en fördröjning på marken överskrider 
en timme ska lufttrafikföretaget, med 
förbehåll för säkerhetskrav, kostnadsfritt 
erbjuda toalett och dricksvatten och 
säkerställa att passagerarutrymmet värms 
upp eller kyls ned på lämpligt sätt och att 
tillräcklig medicinsk vård finns tillgänglig 
vid behov. När en fördröjning på marken 
har pågått i högst fem timmar ska 
luftfartyget återvända till gaten eller till 
något annat lämpligt avstigningsställe, där 
passagerarna kan stiga av och erhålla den 
assistans som avses i punkt 1, såvida det 
inte finns säkerhetsskäl till att luftfartyget 
inte kan lämna sin position på marken.

När en fördröjning på marken överskrider 
en timme ska lufttrafikföretaget, med 
förbehåll för säkerhetskrav, kostnadsfritt 
erbjuda toalett och dricksvatten och 
säkerställa att passagerarutrymmet värms 
upp eller kyls ned på lämpligt sätt och att 
tillräcklig medicinsk vård finns tillgänglig 
vid behov. När en fördröjning på marken 
har pågått i högst fyra timmar ska 
luftfartyget återvända till gaten eller till 
något annat lämpligt avstigningsställe, där 
passagerarna kan stiga av och erhålla den 
assistans som avses i punkt 1, såvida det 
inte finns säkerhetsskäl eller juridiska skäl 
till att luftfartyget inte kan lämna sin 
position på marken.

Or. fr

Motivering

Att vänta i fem timmar i ett flygplan på marken verkar extremt långt för passagerarna, varför 
denna tid bör sänkas. När ett flygplan inte tillåts lämna sin position på marken kan det 



AM\1005678SV.doc 39/82 PE521.501v01-00

SV

å andra sidan även finnas juridiska skäl, framför allt med avseende på invandringsregler, till 
varför passagerarna inte tillåts lämna flygplanet. Även sådana skäl måste beaktas.

Ändringsförslag 159
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en försening på marken uppgår till 
över en timme ska mat och dryck serveras 
i enlighet med artikel 9.1 a.

Or. el

Ändringsförslag 160
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led ca
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Följande punkt ska läggas till som 
punkt 5a:
”5a. Om en flygning ställs in på grund av 
att ett lufttrafikföretag blir insolvent eller
ställer in verksamheten eftersom licensen 
återkallats ska passagerarna ha rätt till 
återbetalning eller returflygning till den 
första avgångsorten i enlighet med 
artikel 8.1 a och rätt till service enligt 
artikel 9. Lufttrafikföretagen ska kunna 
nöjaktigt styrka att de har säkerhet för 
kostnaderna för återbetalning och 
returflygning till den första 
avgångsorten.”



PE521.501v01-00 40/82 AM\1005678SV.doc

SV

Or. fr

Motivering

Det måste finnas en lösning för passagerare som drabbas av att ett lufttrafikföretag upphör 
med sin verksamhet, så att de kan återfå kostnaden för outnyttjade biljetter eller få 
hemtransport om de är strandsatta utomlands. Det skydd som gäller i denna situation bör 
vara i linje med det skydd som redan finns för konsumenter som har bokat resor som 
paketresor (direktiv 90/314/EEG). Lufttrafikföretagen ska ha rätt att själva välja hur detta 
skydd ska upprättas (genom fonder, försäkringar eller annat).

Ändringsförslag 161
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en passagerare missar en anslutande 
flygförbindelse till följd av en försening av 
eller tidtabellsändring för en föregående 
flygning ska det EG-lufttrafikföretag som 
utför denna anslutande flygförbindelse
erbjuda passageraren

När en passagerare missar en anslutande 
flygförbindelse till följd av en försening av 
eller tidtabellsändring för en föregående 
flygning ska det EG-lufttrafikföretag som 
är ansvarigt för förseningen erbjuda 
passageraren

Or. en

Ändringsförslag 162
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6a – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en passagerare missar en anslutande 
flygförbindelse till följd av en försening av 
eller tidtabellsändring för en föregående 
flygning ska det EG-lufttrafikföretag som 
utför denna anslutande flygförbindelse

När en passagerare missar en anslutande 
flygförbindelse till följd av en försening av 
eller tidtabellsändring för en föregående 
flygning ska det EG-lufttrafikföretag som 
är ansvarigt för förseningen erbjuda 
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erbjuda passageraren passageraren

Or. en

Ändringsförslag 163
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6a – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en passagerare missar en anslutande 
flygförbindelse till följd av en försening av 
eller tidtabellsändring för en föregående 
flygning ska det EG-lufttrafikföretag som 
utför denna anslutande flygförbindelse
erbjuda passageraren

När en passagerare missar en anslutande 
flygförbindelse till följd av en försening av 
eller tidtabellsändring för en föregående 
flygning ska det EG-lufttrafikföretag som 
är ansvarigt för förseningen erbjuda 
passageraren

Or. pl

Ändringsförslag 164
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en passagerare missar en anslutande 
flygförbindelse till följd av en försening av 
eller tidtabellsändring för en föregående 
flygning ska det EG-lufttrafikföretag som 
utför denna anslutande flygförbindelse
erbjuda passageraren

När en passagerare missar en anslutande 
flygförbindelse till följd av en försening av 
eller tidtabellsändring för en föregående 
flygning ska det EG-lufttrafikföretag som 
är ansvarigt för förseningen erbjuda 
passageraren

Or. fr
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Motivering

Det verkar rättvist att det företag som är ansvarigt måste ta konsekvenserna för förseningen, 
och inte det företag som genomför den efterföljande flygningen.

Ändringsförslag 165
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6a – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en passagerare missar en anslutande 
flygförbindelse till följd av en försening av 
eller tidtabellsändring för en föregående 
flygning ska det EG-lufttrafikföretag som 
utför denna anslutande flygförbindelse
erbjuda passageraren

När en passagerare missar en anslutande 
flygförbindelse till följd av en försening av 
eller tidtabellsändring för en föregående 
flygning ska det EG-lufttrafikföretag som 
är ansvarigt för förseningen erbjuda 
passageraren

Or. de

Motivering

Detta följer av artikel 6a.2. av Förseningen av den aktuella flygningen och inte den totala 
förseningen vid ankomstorten bör ligga till grund för beräkningen av kompensationen. Vid 
anslutande flyg och en genomgående bokning skyddas dessutom flygpassagerarna genom 
själva avtalet samt genom Montrealkonventionen.

Ändringsförslag 166
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6a – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

den assistans som avses i artikel 9.1 a och 
9.2, om passagerarens väntetid för 
en anslutande flygning förlängs med 
minst två timmar,

den assistans som avses i artikel 9.1 a och 
9.2,
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Or. de

Ändringsförslag 167
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6a – punkt 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

när den tidtabellsenliga avgångstiden för 
den alternativa flygning eller andra typ av 
transport som erbjuds enligt artikel 8 ligger 
minst fem timmar efter den tidtabellsenliga 
avgångstiden för den missade 
flygförbindelsen och om förseningen 
innefattar en eller flera nätter, den assistans 
som avses i artikel 9.1 b och c.

när den tidtabellsenliga avgångstiden för 
den alternativa flygning eller andra typ av 
transport som erbjuds enligt artikel 8 ligger 
minst tre timmar efter den tidtabellsenliga 
avgångstiden för den missade 
flygförbindelsen och om förseningen 
innefattar en eller flera nätter, den assistans
som avses i artikel 9.1 b och c.

Or. de

Ändringsförslag 168
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en passagerare missar en anslutande 
flygförbindelse till följd av att en 
föregående anslutande flygförbindelse 
försenats ska passageraren ha rätt till 
kompensation enligt artikel 6.2 från det 
EG-lufttrafikföretag som utfört den 
föregående flygningen. I detta fall ska 
förseningen beräknas i förhållande till 
den tidtabellsenliga tiden för ankomst till 
den slutliga bestämmelseorten.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 169
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en passagerare missar en anslutande 
flygförbindelse till följd av att en 
föregående anslutande flygförbindelse 
försenats ska passageraren ha rätt till 
kompensation enligt artikel 6.2 från det 
EG-lufttrafikföretag som utfört den 
föregående flygningen. I detta fall ska 
förseningen beräknas i förhållande till 
den tidtabellsenliga tiden för ankomst till 
den slutliga bestämmelseorten.

utgår

Or. de

Motivering

Förseningen av den aktuella flygningen och inte den totala förseningen vid ankomstorten bör 
ligga till grund för beräkningen av kompensationen. Vid anslutande flyg och en genomgående 
bokning skyddas dessutom flygpassagerarna genom själva avtalet samt genom 
Montrealkonventionen.

Ändringsförslag 170
Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en passagerare missar en anslutande 
flygförbindelse till följd av att en 
föregående anslutande flygförbindelse 

När en passagerare missar en anslutande 
flygförbindelse till följd av att en 
föregående anslutande flygförbindelse 
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försenats ska passageraren ha rätt till 
kompensation enligt artikel 6.2 från det 
EG-lufttrafikföretag som utfört den 
föregående flygningen. I detta fall ska 
förseningen beräknas i förhållande till den 
tidtabellsenliga tiden för ankomst till den 
slutliga bestämmelseorten.

försenats ska passageraren ha rätt till 
kompensation enligt artikel 6.2 från det 
EG-lufttrafikföretag som utfört den 
föregående flygningen. I detta fall ska 
kompensationen beräknas utifrån 
förseningen för den föregående 
flygningen i förhållande till den 
tidtabellsenliga tiden för ankomst.

Or. pl

Ändringsförslag 171
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en passagerare missar en anslutande 
flygförbindelse till följd av att en 
föregående anslutande flygförbindelse 
försenats ska passageraren ha rätt till 
kompensation enligt artikel 6.2 från det 
EG-lufttrafikföretag som utfört den 
föregående flygningen. I detta fall ska 
förseningen beräknas i förhållande till den 
tidtabellsenliga tiden för ankomst till den 
slutliga bestämmelseorten.

När en passagerare missar en anslutande 
flygförbindelse till följd av att en 
föregående anslutande flygförbindelse 
försenats, även vid extraordinära 
omständigheter, ska passageraren ha rätt 
till kompensation enligt artikel 6.2 från det 
EG-lufttrafikföretag som utfört den 
föregående flygningen. I detta fall ska 
förseningen beräknas i förhållande till den 
tidtabellsenliga tiden för ankomst till den 
slutliga bestämmelseorten.

Or. fr

Ändringsförslag 172
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6a – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
parter som i syfte att söka lösa en tvist 
tillämpar förfaranden från nationella 
tillsynsorgan eller alternativa 
tvistlösningsorgan i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 
om alternativ tvistlösning vid 
konsumenttvister och om ändring av 
förordning (EG) nr 2006/2004 och 
direktiv 2009/22/EG1, och vilkas resultat 
inte är bindande, inte senare förhindras 
att inleda ett domstolsförfarande i 
förhållande till tvisten genom att 
tidsfristerna löper ut under det alternativa 
tvistlösningsförfarandet. Detta ska inte 
påverka bestämmelserna om talefrister 
och preskriptionstider i internationella 
överenskommelser som medlemsstaterna 
är part i.
__________________
1 EUT L 165, 18.6.2013, s. 63.

Or. en

Ändringsförslag 173
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 2 ska inte påverka tillämpningen av 
eventuella arrangemang för 
skadeersättning mellan berörda 
lufttrafikföretag.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 174
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 2 ska inte påverka tillämpningen av 
eventuella arrangemang för 
skadeersättning mellan berörda 
lufttrafikföretag.

utgår

Or. de

Motivering

Detta följer av artikel 6a.2. Förseningen av den aktuella flygningen och inte den totala 
förseningen vid ankomstorten bör ligga till grund för beräkningen av kompensationen. Vid 
anslutande flyg och en genomgående bokning skyddas dessutom flygpassagerarna genom 
själva avtalet samt genom Montrealkonventionen.

Ändringsförslag 175
Toine Manders

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkterna 1 och 2 ska också gälla för 
lufttrafikföretag från tredjeland som utför 
en anslutande flygförbindelse till eller från 
en flygplats i EU.

Punkt 1 ska också gälla för 
lufttrafikföretag från tredjeland som utför 
en anslutande flygförbindelse till eller från 
en flygplats i EU.

Or. en
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Ändringsförslag 176
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkterna 1 och 2 ska också gälla för 
lufttrafikföretag från tredjeland som utför 
en anslutande flygförbindelse till eller från 
en flygplats i EU.

Punkt 1 ska också gälla för 
lufttrafikföretag från tredjeland som utför 
en anslutande flygförbindelse till eller från 
en flygplats i EU.”

Or. de

Motivering

Detta följer av artikel 6a.2. Förseningen av den aktuella flygningen och inte den totala 
förseningen vid ankomstorten bör ligga till grund för beräkningen av kompensationen. Vid 
anslutande flyg och en genomgående bokning skyddas dessutom flygpassagerarna genom 
själva avtalet samt genom Montrealkonventionen.

Ändringsförslag 177
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led -a (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) I punkt 1 ska inledningsfrasen 
ersättas med följande:
”Vid hänvisning till denna artikel ska 
passagerare få kompensation för varje 
försenad flygning motsvarande det totala 
betalade priset för flygbiljetten, dock
högst”

Or. de
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Motivering

För lågprisflygbolag är beloppen orimliga. Att ersätta en biljett som endast har kostat 
49 euro med 250 euro är inte ekonomiskt försvarbart. Därför bör kostnaderna begränsas till 
kostnaderna för biljetten, dock högst de angivna beloppen. Det ska dock uttryckligen vara 
möjligt att kompenseras med detta belopp gånger två om både ut- och återresan är försenade.

Ändringsförslag 178
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led a
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I punkt 1 ska ordet ”flygningar” ersättas 
med ”resor”.

utgår

Or. de

Motivering

Detta följer av artikel 6a.2. Förseningen av den aktuella flygningen och inte den totala 
förseningen vid ankomstorten bör ligga till grund för beräkningen av kompensationen. Vid 
anslutande flyg och en genomgående bokning skyddas dessutom flygpassagerarna genom 
själva avtalet samt genom Montrealkonventionen. Därför bör även det befintliga uttrycket 
”flygningar” behållas och inte ersättas av uttrycket ”resor”.

Ändringsförslag 179
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led b
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kompensationen enligt punkt 1 ska betalas 
kontant eller med elektronisk 
banköverföring, bankgirering eller check.

Kompensationen enligt punkt 1 ska betalas 
inom sju dagar kontant eller med 
elektronisk banköverföring, bankgirering 
eller check eller i form av värdechecker 
och/eller andra tjänster, förutsatt att 
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passageraren godkänner detta med sin 
underskrift.

Or. el

Ändringsförslag 180
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led b
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lufttrafikföretaget kan ingå ett frivilligt 
avtal med passagerare som ersätter de 
regler om kompensation som anges i 
punkt 1, om detta avtal bekräftas i ett 
dokument som undertecknas av 
passageraren och där denne informeras 
om sin rätt till kompensation enligt denna 
förordning.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 181
Sylvana Rapti

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led b
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lufttrafikföretaget kan ingå ett frivilligt 
avtal med passagerare som ersätter de 
regler om kompensation som anges i 
punkt 1, om detta avtal bekräftas i ett 
dokument som undertecknas av 
passageraren och där denne informeras om 
sin rätt till kompensation enligt denna 
förordning.”

Lufttrafikföretaget kan ingå ett frivilligt 
avtal med passagerare som ersätter de 
regler om kompensation som anges i 
punkt 1 med värdecheckar och/eller andra 
tjänster, om detta avtal bekräftas i ett 
dokument som undertecknas av 
passageraren och där denne informeras om 
sin rätt till kompensation enligt denna 
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förordning. Bevisbördan ligger i detta 
sammanhang på lufttrafikföretaget.”

Or. en

Ändringsförslag 182
Emma McClarkin, Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Återbetalning inom sju dagar från 
passagerarens begäran, på det sätt som 
anges i artikel 7.3, av flygpriset, för den del 
eller de delar av resan som inte fullföljts 
och för den del eller de delar som fullföljts, 
om flygningen inte längre har något syfte 
med avseende på passagerarens 
ursprungliga resplan, samt dessutom, i 
relevanta fall,

Återbetalning inom sju arbetsdagar från 
passagerarens begäran, på det sätt som 
anges i artikel 7.3, av biljettpriset, för den 
del eller de delar av resan som inte 
fullföljts och för den del eller de delar som 
fullföljts, om flygningen inte längre har 
något syfte med avseende på passagerarens 
ursprungliga resplan, samt dessutom, i 
relevanta fall,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget klargör att det rör sig om arbetsdagar och inte kalenderdagar. Vidare ska 
ersättningen kopplas till biljettpriset, så som det definieras i artikel 2 s, och inte till flygpriset.

Ändringsförslag 183
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led b
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det lufttrafikföretag som utför 
flygningen kan visa att inställningen eller 

Om det lufttrafikföretag som utför 
flygningen kan visa att inställningen eller 
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förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen beror på extraordinära 
omständigheter och att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen inte skulle ha kunnat 
undvikas även om alla rimliga åtgärder 
hade vidtagits, får det begränsa den totala 
kostnaden för den inkvartering som avses i 
punkt 1 b till 100 euro per natt och 
passagerare och till högst 3 nätter. Om 
lufttrafikföretaget väljer att tillämpa denna 
begränsning ska det ändå ge passagerarna 
information om tillgänglig inkvartering 
efter de tre nätterna, utöver de fortsatta 
informationsskyldigheterna enligt 
artikel 14.

förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen beror på extraordinära 
omständigheter och att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen inte skulle ha kunnat 
undvikas även om alla rimliga åtgärder 
hade vidtagits, får det begränsa den totala 
kostnaden för den inkvartering som avses i 
punkt 1 b till 150 euro per natt och 
passagerare och till högst 7 nätter. Om 
lufttrafikföretaget väljer att tillämpa denna 
begränsning ska det ändå ge passagerarna 
information om tillgänglig inkvartering 
efter de sex nätterna, utöver de fortsatta 
informationsskyldigheterna enligt 
artikel 14.

Or. en

Ändringsförslag 184
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led b
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det lufttrafikföretag som utför 
flygningen kan visa att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen beror på extraordinära 
omständigheter och att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen inte skulle ha kunnat 
undvikas även om alla rimliga åtgärder 
hade vidtagits, får det begränsa den totala 
kostnaden för den inkvartering som avses i 
punkt 1 b till 100 euro per natt och 
passagerare och till högst 3 nätter. Om
lufttrafikföretaget väljer att tillämpa denna 
begränsning ska det ändå ge passagerarna 
information om tillgänglig inkvartering 
efter de tre nätterna, utöver de fortsatta 
informationsskyldigheterna enligt 

Om det lufttrafikföretag som utför 
flygningen kan visa att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen beror på extraordinära 
omständigheter och att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen inte skulle ha kunnat 
undvikas även om alla rimliga åtgärder 
hade vidtagits, får det begränsa den 
inkvartering som avses i punkt 1 b till 
högst 3 nätter. Lufttrafikföretaget ska ge 
passagerarna information om tillgänglig 
inkvartering efter de tre nätterna, utöver de 
fortsatta informationsskyldigheterna enligt 
artikel 14.
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artikel 14.

Or. en

Motivering

När inkvartering tillhandahålls bör hänsyn tas till faktorer som prisskillnaden mellan 
medlemsstaterna och möjligheten att finna rum i närheten av flygplatsen, i stället för att man 
fastställer en gräns för kostnaderna för inkvartering.

Ändringsförslag 185
Franz Obermayr

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led b
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det lufttrafikföretag som utför 
flygningen kan visa att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen beror på extraordinära 
omständigheter och att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen inte skulle ha kunnat 
undvikas även om alla rimliga åtgärder 
hade vidtagits, får det begränsa den totala 
kostnaden för den inkvartering som avses i 
punkt 1 b till 100 euro per natt och 
passagerare och till högst 3 nätter. Om 
lufttrafikföretaget väljer att tillämpa denna 
begränsning ska det ändå ge passagerarna 
information om tillgänglig inkvartering 
efter de tre nätterna, utöver de fortsatta 
informationsskyldigheterna enligt 
artikel 14.

Om det lufttrafikföretag som utför 
flygningen kan visa att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen beror på extraordinära 
omständigheter och att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen inte skulle ha kunnat 
undvikas även om alla rimliga åtgärder 
hade vidtagits, får det begränsa den totala 
kostnaden för den inkvartering som avses i 
punkt 1 b till 100 euro per natt och 
passagerare och till högst 8 nätter. Om 
lufttrafikföretaget väljer att tillämpa denna 
begränsning ska det ändå ge passagerarna 
information om tillgänglig inkvartering 
efter de åtta nätterna, utöver de fortsatta 
informationsskyldigheterna enligt 
artikel 14.

Or. de

Ändringsförslag 186
Josef Weidenholzer
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led b
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det lufttrafikföretag som utför 
flygningen kan visa att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen beror på extraordinära 
omständigheter och att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen inte skulle ha kunnat 
undvikas även om alla rimliga åtgärder 
hade vidtagits, får det begränsa den totala 
kostnaden för den inkvartering som avses i 
punkt 1 b till 100 euro per natt och 
passagerare och till högst 3 nätter. Om 
lufttrafikföretaget väljer att tillämpa denna 
begränsning ska det ändå ge passagerarna 
information om tillgänglig inkvartering 
efter de tre nätterna, utöver de fortsatta 
informationsskyldigheterna enligt 
artikel 14.

Om det lufttrafikföretag som utför 
flygningen kan visa att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen beror på extraordinära 
omständigheter och att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen inte skulle ha kunnat 
undvikas även om alla rimliga åtgärder 
hade vidtagits, får det begränsa den totala 
kostnaden för den inkvartering som avses i 
punkt 1 b till 250 euro per natt och 
passagerare och till högst 3 nätter. Om 
lufttrafikföretaget väljer att tillämpa denna 
begränsning ska det ändå ge passagerarna 
information om tillgänglig inkvartering 
efter de tre nätterna, utöver de fortsatta 
informationsskyldigheterna enligt 
artikel 14.

Or. de

Ändringsförslag 187
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led b
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det lufttrafikföretag som utför 
flygningen kan visa att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen beror på extraordinära 
omständigheter och att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen inte skulle ha kunnat 
undvikas även om alla rimliga åtgärder 

Om det lufttrafikföretag som utför 
flygningen kan visa att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen beror på extraordinära 
omständigheter och att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen inte skulle ha kunnat 
undvikas även om alla rimliga åtgärder 
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hade vidtagits, får det begränsa den totala 
kostnaden för den inkvartering som avses i 
punkt 1 b till 100 euro per natt och 
passagerare och till högst 3 nätter. Om 
lufttrafikföretaget väljer att tillämpa 
denna begränsning ska det ändå ge 
passagerarna information om tillgänglig 
inkvartering efter de tre nätterna, utöver 
de fortsatta informationsskyldigheterna 
enligt artikel 14.

hade vidtagits, får det begränsa den 
inkvartering som avses i punkt 1 b till 
200 euro per natt och passagerare.

Or. de

Ändringsförslag 188
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led b
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldigheten att erbjuda inkvartering 
enligt punkt 1 b ska inte gälla när den 
berörda flygningen uppgår till högst 
250 kilometer och är planerad att utföras 
av ett luftfartyg med en högsta kapacitet 
på 80 platser, utom när flygningen är en 
anslutande flygförbindelse. Om 
lufttrafikföretaget väljer att tillämpa detta 
undantag ska det ändå ge passagerarna 
information om tillgänglig inkvartering.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 189
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led b
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 9 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Skyldigheten att erbjuda inkvartering 
enligt punkt 1 b ska inte gälla när den 
berörda flygningen uppgår till högst 
250 kilometer och är planerad att utföras 
av ett luftfartyg med en högsta kapacitet 
på 80 platser, utom när flygningen är en 
anslutande flygförbindelse. Om 
lufttrafikföretaget väljer att tillämpa detta 
undantag ska det ändå ge passagerarna 
information om tillgänglig inkvartering.

utgår

Or. el

Motivering

Det finns ingen anledning att låta avstånd vara en avgörande faktor rörande bestämmelser 
om inkvartering för passagerare. Det bör inte heller finnas någon gräns utifrån luftfartygets 
kapacitet, eftersom många öar och avlägsna flygplatser trafikeras av små luftfartyg.

Ändringsförslag 190
Sylvana Rapti

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led b
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en passagerare väljer återbetalning 
enligt artikel 8.1 a när denne befinner sig 
på avgångsflygplatsen för resan eller väljer 
ombokning till ett senare datum enligt 
artikel 8.1 c, ska passageraren inte få några 
ytterligare rättigheter avseende service 
enligt artikel 9.1 för den berörda 
flygningen.

Om en passagerare väljer återbetalning 
enligt artikel 8.1 a när denne befinner sig 
på avgångsflygplatsen för resan eller väljer 
ombokning till ett senare datum enligt 
artikel 8.1 c, ska passageraren inte få några 
ytterligare rättigheter avseende service 
enligt artikel 9.1 a och 9.1 b för den 
berörda flygningen.

Or. en
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Ändringsförslag 191
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 14 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan punkt 1 ska följande införas:
”-1. Lufttrafikföretagen ska se till att det 
vid varje flygplats de är verksamma på 
finns kontaktpersoner eller tredje part 
som utsetts av det berörda 
lufttrafikföretaget som kan ge 
passagerarna nödvändig information om 
deras rättigheter, inklusive 
klagomålsförfaranden, ge service och 
vidta omedelbara åtgärder vid avbrott i 
trafiken och vid förlorat eller försenat 
bagage.”

Or. de

Ändringsförslag 192
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en flygning ställs in eller avgången 
försenas ska det lufttrafikföretag som utför 
flygningen informera passagerarna om 
detta så snart som möjligt och i alla 
händelser senast 30 minuter efter den 
tidtabellsenliga avgångstiden samt om den 
uppskattade nya avgångstiden så snart som 
uppgifter om detta finns tillgängliga, 
förutsatt att lufttrafikföretaget har fått 
passagerarnas kontaktuppgifter enligt 
punkterna 6 och 7 i de fall biljetterna köpts 

När en flygning ställs in eller avgången 
försenas ska det lufttrafikföretag som utför 
flygningen informera passagerarna om 
detta så snart som möjligt och i alla 
händelser senast vid den tidtabellsenliga 
avgångstiden samt om den uppskattade nya 
avgångstiden så snart som uppgifter om 
detta finns tillgängliga, förutsatt att 
lufttrafikföretaget har fått passagerarnas 
kontaktuppgifter enligt punkterna 6 och 7 i 
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via en förmedlare. de fall biljetterna köpts via en förmedlare.

Or. fr

Motivering

I idealfallet ska passagerarna ges information så snart denna finns tillgänglig, om möjligt 
innan den tidtabellsenliga avgångstiden. Eftersom denna bestämmelse anger den senaste 
tidpunkten för information, verkar det rimligt att förvänta sig att lufttrafikföretag ska 
informera passagerarna senast vid den tidtabellsenliga avgångstiden.

Ändringsförslag 193
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När en passagerare inte köper sin biljett 
direkt av det lufttrafikföretag som utför 
flygningen, utan via en förmedlare som är 
etablerad i unionen, ska denna förmedlare 
tillhandahålla lufttrafikföretaget 
passagerarens kontaktuppgifter, på villkor 
att passageraren gett ett uttryckligt 
skriftligt tillstånd till detta. Detta tillstånd 
får enbart ges i form av ett tillval. 
Lufttrafikföretaget får enbart använda 
dessa kontaktuppgifter för att fullgöra sin 
informationsskyldighet enligt denna artikel
och inte för marknadsföringsändamål, och 
ska radera kontaktuppgifterna senast 
72 timmar efter det att transportavtalet 
fullgjorts. Behandling och lagring av och 
åtkomst till dessa uppgifter ska ske i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 95/46/EG om skydd för 
enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter24.

När en passagerare inte köper sin biljett 
direkt av det lufttrafikföretag som utför 
flygningen, utan via en förmedlare som är 
etablerad i unionen, ska denna förmedlare 
tillhandahålla lufttrafikföretaget 
passagerarens kontaktuppgifter, på villkor 
att passageraren gett ett uttryckligt 
skriftligt tillstånd till detta. Detta tillstånd 
får enbart ges i form av ett tillval. 
Lufttrafikföretaget får enbart använda 
dessa kontaktuppgifter för att fullgöra sin 
informationsskyldighet enligt denna 
förordning och inte för 
marknadsföringsändamål, och ska radera 
kontaktuppgifterna senast 72 timmar efter 
det att transportavtalet fullgjorts. 
Behandling och lagring av och åtkomst till 
dessa uppgifter ska ske i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter24.

__________________ __________________
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24 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. 24 EUT L 281, 23.11.1995, s.31.

Or. en

Ändringsförslag 194
Emma McClarkin, Adam Bielan

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 16a – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En passagerare som vill göra en 
reklamation hos ett lufttrafikföretag i fråga 
om sina rättigheter enligt denna förordning 
ska göra det inom tre månader från den dag 
då flygningen utfördes eller skulle ha 
utförts. Lufttrafikföretaget ska inom 
sju dagar efter det att reklamationen har 
mottagits bekräfta mottagandet för 
passageraren. Lufttrafikföretaget ska inom 
två månader efter det att reklamationen har 
mottagits ge passageraren ett fullständigt 
svar.

En passagerare som vill göra en 
reklamation hos ett lufttrafikföretag i fråga 
om sina rättigheter enligt denna förordning 
ska göra det inom tre månader från den dag 
då flygningen utfördes eller skulle ha 
utförts. Lufttrafikföretaget ska inom 
sju arbetsdagar efter det att reklamationen 
har mottagits bekräfta mottagandet för 
passageraren. Lufttrafikföretaget ska inom 
två månader efter det att reklamationen har 
mottagits ge passageraren ett fullständigt 
svar.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget klargör att det rör sig om arbetsdagar och inte kalenderdagar.

Ändringsförslag 195
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 16a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En passagerare som vill göra en En passagerare som vill framföra ett 
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reklamation hos ett lufttrafikföretag i fråga 
om sina rättigheter enligt denna förordning 
ska göra det inom tre månader från den dag 
då flygningen utfördes eller skulle ha 
utförts. Lufttrafikföretaget ska inom 
sju dagar efter det att reklamationen har 
mottagits bekräfta mottagandet för 
passageraren. Lufttrafikföretaget ska inom 
två månader efter det att reklamationen har 
mottagits ge passageraren ett fullständigt 
svar.

skadeståndskrav eller göra en reklamation 
hos ett lufttrafikföretag i fråga om sina 
rättigheter enligt denna förordning ska göra 
det skriftligen eller elektroniskt inom 
tre månader från den dag då flygningen 
enligt bokningen skulle ha inletts. 
Lufttrafikföretaget ska inom sju dagar efter 
det att skadeståndskravet eller
reklamationen har mottagits bekräfta 
mottagandet för passageraren. 
Lufttrafikföretaget är ålagt att inom 
två månader efter det att reklamationen har 
mottagits skicka passageraren ett 
fullständigt svar.

Or. de

Ändringsförslag 196
Kerstin Westphal, Evelyne Gebhardt

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 16a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En passagerare som vill göra en 
reklamation hos ett lufttrafikföretag i fråga 
om sina rättigheter enligt denna förordning 
ska göra det inom tre månader från den dag 
då flygningen utfördes eller skulle ha 
utförts. Lufttrafikföretaget ska inom 
sju dagar efter det att reklamationen har 
mottagits bekräfta mottagandet för 
passageraren. Lufttrafikföretaget ska inom 
två månader efter det att reklamationen har 
mottagits ge passageraren ett fullständigt 
svar.

En passagerare som vill göra en 
reklamation hos ett lufttrafikföretag i fråga 
om sina rättigheter enligt denna förordning 
ska göra det inom sex månader från den 
dag då flygningen utfördes eller skulle ha 
utförts. Lufttrafikföretagen ska, vid en av 
de situationer som anges i artikel 1.1, 
omedelbart informera flygpassagerarna 
skriftligen om den adress dit klagomål ska 
riktas samt om klagomålsfristen på 
sex månader. Lufttrafikföretaget ska inom 
sju dagar efter det att reklamationen har 
mottagits bekräfta mottagandet för 
passageraren. Lufttrafikföretaget ska inom 
två månader efter det att reklamationen har 
mottagits ge passageraren ett fullständigt 
svar.

Or. de
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Ändringsförslag 197
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 16a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En passagerare som vill göra en 
reklamation hos ett lufttrafikföretag i fråga 
om sina rättigheter enligt denna förordning 
ska göra det inom tre månader från den dag 
då flygningen utfördes eller skulle ha 
utförts. Lufttrafikföretaget ska inom 
sju dagar efter det att reklamationen har 
mottagits bekräfta mottagandet för 
passageraren. Lufttrafikföretaget ska inom 
två månader efter det att reklamationen har 
mottagits ge passageraren ett fullständigt 
svar.

En passagerare som vill göra en 
reklamation hos ett lufttrafikföretag i fråga 
om sina rättigheter enligt denna förordning 
ska göra det inom sex månader från den 
dag då flygningen utfördes eller skulle ha 
utförts. Lufttrafikföretaget ska inom 
sju dagar efter det att reklamationen har 
mottagits bekräfta mottagandet för 
passageraren. Lufttrafikföretaget ska inom 
två månader efter det att reklamationen har 
mottagits ge passageraren ett fullständigt 
svar.

Or. en

Ändringsförslag 198
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 16a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det utsedda organet ska inom sju dagar 
efter det att reklamationen har mottagits 
bekräfta detta och sända en kopia till det 
relevanta nationella tillsynsorganet. Det 
slutliga svaret till den som reklamerar får 
inte dröja mer än tre månader från 
mottagandet av reklamationen. En kopia av 
det slutliga svaret ska också lämnas till det 
nationella tillsynsorganet.

Det utsedda organet ska bekräfta 
mottagandet inom sju dagar efter det att 
reklamationen har mottagits och sända 
en kopia till det relevanta nationella 
tillsynsorganet Det slutliga svaret till den 
som reklamerar får inte dröja mer än 
90 dagar från mottagandet av 
reklamationen. En kopia av det slutliga 
svaret ska också lämnas till det nationella 
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tillsynsorganet.

Or. de

Motivering

Detta skulle då motsvara vad som anges i direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning. 
Enligt det direktivet är det visserligen möjligt att förlänga 90-dagarsfristen, dock endast i 
vissa undantagsfall av synnerligen komplex art. Däri anges ytterst svåra fall som omfattar 
komplexa beräkningar, till exempel vid konflikter rörande livförsäkringar eller när 
expertutlåtanden måste inhämtas. Detta kommer inte att bli aktuellt för ett nationellt 
tillsynsorgan.

Ändringsförslag 199
Sylvana Rapti

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 16a – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Lufttrafikföretagen ska årligen lägga 
fram en rapport senast i slutet av april det 
påföljande kalenderåret. Rapporten ska 
innehålla fullständig och lämplig 
information om bland annat
i) antalet krav eller reklamationer de har 
tagit emot till följd av förordning (EG) 
nr 261/2004,
ii) antalet och procentandelen krav och 
reklamationer som lufttrafikföretagen har 
godkänt,
iii) tidsåtgång för att hantera dem,
iv) antalet och procentandelen krav och 
reklamationer som har lösts i 
samförstånd,
v) den totala kompensation som har 
betalats ut till de som har framfört krav.

Or. en
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Ändringsförslag 200
Emma McClarkin

Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 1 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. Tillämpningen av denna förordning på 
flygplatsen i Gibraltar skall uppskjutas 
tills bestämmelserna i den gemensamma 
förklaringen från Konungariket Spaniens 
och Förenade kungarikets 
utrikesministrar av den 2 december 1987 
har trätt i kraft. Spaniens och Förenade 
kungarikets regeringar kommer att 
informera rådet om när detta sker.

utgår

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag har man inte tagit bort den punkt i förordningen från 2004 som 
innebär att tillämpningen av förordningen för flygplatsen i Gibraltar skjuts upp. 2006 nådde 
Förenade kungariket, Spanien och Gibraltars regering en konstruktiv överenskommelse som 
innebär att Gibraltar flygplats inkluderas i den gemensamma luftfartsmarknaden. Gibraltar 
är en EU-flygplats och i enlighet med fördragen måste alla EU:s luftfartsbestämmelser även 
omfatta Gibraltar.

Ändringsförslag 201
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 (led 21 i den svenska versionen)
Förordning (EG) nr 2027/97
Artikel 6d – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Passagerare ska ha rätt att utan extra 
kostnad ta med sig viktiga personliga 
artiklar eller tillhörigheter i kabinen, 
inbegripet varor som inhandlats på 
flygplatsen, utöver det föreskrivna 
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maximalt tillåtna handbagaget.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ligger i linje med Europaparlamentets ståndpunkt från 
Europaparlamentets plenardebatt om regeln om ett bagage i januari 2013 (O-000220/2012) 
och med tre olika betänkanden som parlamentet antog under 2012: ”Flygpassagerares 
etablerade rättigheter – funktion och tillämpning” (Keith Taylor, P7_TA(2012)0099), 
”Framtiden för regionala flygplatser och flygtjänster i EU” (Philip Bradbourn, 
P7_TA(2012)0152) och ”Passagerares rättigheter inom alla transportsätt” (George Bach, 
P7_TA(2012)0371).

Ändringsförslag 202
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 (led 21 i den svenska versionen)
Förordning (EG) nr 2027/97
Artikel 6 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lufttrafikföretagen får själva fastställa 
villkoren för transport av bagage och ska i 
samband med bokningen och vid 
incheckningsdisken (inbegripet 
incheckningsautomaterna för 
självbetjäning) tydligt ange hur mycket 
handbagage och incheckat bagage som är 
tillåtet på varje flygning som ingår i en 
passagerares platsreservation, inbegripet 
eventuella begränsningar av antalet bagage. 
Om transporten av bagage är förknippad 
med extra avgifter ska lufttrafikföretaget ge 
tydlig information om dessa i samband 
med bokningen och, på begäran, på 
flygplatsen.

Lufttrafikföretagen ska i samband med 
bokningen och vid incheckningsdisken 
(inbegripet incheckningsautomaterna för 
självbetjäning) tydligt ange hur mycket 
handbagage och incheckat bagage som är 
tillåtet på varje flygning som ingår i en 
passagerares platsreservation, inbegripet 
eventuella begränsningar av antalet bagage. 
Om transporten av bagage är förknippad 
med extra avgifter ska lufttrafikföretaget ge 
tydlig information om dessa i samband 
med bokningen och på flygplatsen.

Or. en
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Motivering

Lagstiftningen anger inte några minimivillkor för transport av handbagage och det är därför 
felaktigt att säga att lufttrafikföretagen har full affärsmässig frihet att fastställa under vilka 
villkor de kommer att tillåta att handbagage tas med.

Ändringsförslag 203
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 (led 21 i den svenska versionen)
Förordning (EG) nr 2027/97
Artikel 6d – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lufttrafikföretagen får själva fastställa 
villkoren för transport av bagage och ska i
samband med bokningen och vid 
incheckningsdisken (inbegripet 
incheckningsautomaterna för 
självbetjäning) tydligt ange hur mycket 
handbagage och incheckat bagage som är 
tillåtet på varje flygning som ingår i en 
passagerares platsreservation, inbegripet 
eventuella begränsningar av antalet bagage.
Om transporten av bagage är förknippad 
med extra avgifter ska lufttrafikföretaget ge 
tydlig information om dessa i samband 
med bokningen och, på begäran, på 
flygplatsen.

Lufttrafikföretagen får själva fastställa 
villkoren för transport av bagage och ska i
början av varje bokningsförfarande och 
vid incheckningsdisken (inbegripet 
incheckningsautomaterna för 
självbetjäning) tydligt ange hur mycket 
handbagage och incheckat bagage som är 
tillåtet på varje flygning som ingår i en 
passagerares platsreservation, inbegripet 
eventuella begränsningar av antalet bagage.
Om transporten av bagage är förknippad 
med extra avgifter ska lufttrafikföretaget ge 
tydlig information om dessa i början av 
bokningsförfarandet och, på begäran, på 
flygplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 204
Sylvana Rapti

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 (led 21 i den svenska versionen)
Förordning (EG) nr 2027/97
Artikel 6d – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lufttrafikföretagen får själva fastställa 
villkoren för transport av bagage och ska i 
samband med bokningen och vid 
incheckningsdisken (inbegripet 
incheckningsautomaterna för 
självbetjäning) tydligt ange hur mycket 
handbagage och incheckat bagage som är 
tillåtet på varje flygning som ingår i en 
passagerares platsreservation, inbegripet 
eventuella begränsningar av antalet bagage. 
Om transporten av bagage är förknippad 
med extra avgifter ska lufttrafikföretaget ge 
tydlig information om dessa i samband 
med bokningen och, på begäran, på 
flygplatsen.

Lufttrafikföretagen ska i samband med 
bokningen och vid incheckningsdisken 
(inbegripet incheckningsautomaterna för 
självbetjäning) tydligt ange hur mycket 
handbagage och incheckat bagage som är 
tillåtet på varje flygning som ingår i en 
passagerares platsreservation, inbegripet 
eventuella begränsningar av antalet bagage. 
Om transporten av bagage är förknippad 
med extra avgifter ska lufttrafikföretaget ge 
tydlig information om dessa i samband 
med bokningen och på flygplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 205
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 (led 21 i den svenska versionen)
Förordning (EG) nr 2027/97
Artikel 6d – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Lufttrafikföretagen får själva fastställa 
villkoren för transport av bagage och ska i 
samband med bokningen och vid 
incheckningsdisken (inbegripet 
incheckningsautomaterna för 
självbetjäning) tydligt ange hur mycket 
handbagage och incheckat bagage som är 
tillåtet på varje flygning som ingår i en 
passagerares platsreservation, inbegripet 
eventuella begränsningar av antalet bagage. 
Om transporten av bagage är förknippad 
med extra avgifter ska lufttrafikföretaget ge 
tydlig information om dessa i samband 
med bokningen och, på begäran, på 
flygplatsen.

Lufttrafikföretagen ska i samband med 
bokningen och vid incheckningsdisken 
(inbegripet incheckningsautomaterna för 
självbetjäning) tydligt ange hur mycket 
handbagage och incheckat bagage som är 
tillåtet på varje flygning som ingår i en 
passagerares platsreservation, inbegripet 
eventuella begränsningar av antalet bagage. 
Om transporten av bagage är förknippad 
med extra avgifter ska lufttrafikföretaget ge 
tydlig information om dessa i samband 
med bokningen och på flygplatsen.
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Or. el

Motivering

Det krävs tydlig information rörande bagageavgifter för att säkerställa tillräcklig transparens 
för passagerarna.

Ändringsförslag 206
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 (led 21 i den svenska versionen)
Förordning (EG) nr 2027/97
Artikel 6d – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Passagerare ska ha rätt att utan avgift 
ta med sig viktiga personliga artiklar eller 
tillhörigheter, inbegripet varor på upp till 
5 kg som inhandlats på flygplatsen, utöver 
den fastställda största tillåtna mängden 
handbagage.”

Or. de

Ändringsförslag 207
Konstantinos Poupakis

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 (led 21 i den svenska versionen)
Förordning (EG) nr 2027/97
Artikel 6d – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Passagerarna ska ha rätt att kostnadsfritt 
ta med vissa personliga tillhörigheter i 
kabinen, däribland varor som har 
inhandlats på flygplatsen, utöver den 
högsta gränsen för handbagage.

Or. el
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Motivering

Denna bestämmelse skyddar passagerarna från överdrivna handbagagebegränsningar och 
tillåter dem att ta med en rimlig mängd handbagage, inklusive varor som har inhandlats på 
flygplatsen.

Ändringsförslag 208
Sylvana Rapti

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 (led 21 i den svenska versionen)
Förordning (EG) nr 2027/97
Artikel 6d – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Passagerare ska ha rätt att utan extra 
kostnad ta med sig viktiga personliga 
artiklar eller tillhörigheter i kabinen, 
inbegripet varor som inhandlats på 
flygplatsen, utöver det föreskrivna
maximalt tillåtna handbagaget.”

Or. en

Ändringsförslag 209
Preslav Borissov

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 (led 21 i den svenska versionen)
Förordning (EG) nr 2027/97
Artikel 6d – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 6d ska följande punkt 1a läggas 
till:
”1a. Utöver det föreskrivna maximalt 
tillåtna handbagaget ska passagerarna ha 
rätt att kostnadsfritt ta med sig varor de 
har inhandlat på flygplatsen i kabinen.”

Or. en
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Ändringsförslag 210
Ildikó Gáll-Pelcz

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 (led 21 i den svenska versionen)
Förordning (EG) nr 2027/97
Artikel 6d – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om extraordinära omständigheter, 
t.ex. säkerhetsskäl eller ändring av 
luftfartygstypen sedan bokningen gjordes, 
förhindrar transport av hela eller delar av 
det tillåtna handbagaget i luftfartygets 
kabin får lufttrafikföretaget i stället, utan 
extra kostnad för passageraren, 
transportera detta bagage i lastrummet.

Lufttrafikföretaget kan transportera 
ovanstående varor i luftfarttygets 
lastutrymme vid exceptionella 
omständigheter som har betydelse för 
säkerheten, om luftfarttygets specifika 
egenskaper förhindrar transport i 
kabinen. Inga extra avgifter ska tas ut i 
dessa fall.

Or. en

Ändringsförslag 211
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 (led 21 i den svenska versionen)
Förordning (EG) nr 2027/97
Artikel 6d – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Passagerarna ska ha rätt att utan avgift ta 
med sig de varor de har inhandlat i 
flygplatsens avgångshall, utöver det antal 
handbagage som de har rätt att ta med i 
kabinen.

Or. fr

Motivering

Dessa regler måste förtydligas, i synnerhet med tanke på de bestämmelser vissa 
lufttrafikföretag har infört, enligt vilka de endast tillåter passagerarna ett handbagage och 
tar ut en extra avgift för ytterligare bagage, inklusive varor som har inhandlats på 
flygplatsen. Dessa bestämmelser leder till osäkerhet hos passagerarna och är inte 
transparenta.
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Ändringsförslag 212
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 (led 21 i den svenska versionen)
Förordning (EG) nr 2027/97
Artikel 6e – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett musikinstrument är för stort för att 
kunna förvaras säkert i ett lämpligt 
bagageutrymme i kabinen eller under ett 
lämpligt passagerarsäte får 
lufttrafikföretaget begära att betalning 
erläggs för ytterligare en färdbiljett om 
sådana musikinstrument medförs som 
handbagage på ett andra säte. Om betalning 
erläggs för ett andra säte bör 
lufttrafikföretaget göra rimliga 
ansträngningar för att placera passagerare 
och instrument tillsammans. 
Musikinstrument ska, om möjligt och på 
begäran, transporteras i en uppvärmd del 
av luftfartygets lastutrymme och i enlighet 
med gällande säkerhetsbestämmelser och 
de utrymmesbegränsningar och tekniska 
specifikationer som gäller för det berörda 
luftfartyget. Ett lufttrafikföretag ska tydligt 
ange villkor och gällande avgifter för 
transport av musikinstrument.

Om ett musikinstrument är för stort för att 
kunna förvaras säkert i ett lämpligt 
bagageutrymme i kabinen eller under ett 
lämpligt passagerarsäte får 
lufttrafikföretaget begära att betalning 
erläggs för ytterligare en färdbiljett om 
sådana musikinstrument medförs som 
handbagage på ett andra säte. Om betalning 
erläggs för ett andra säte bör 
lufttrafikföretaget göra rimliga 
ansträngningar för att placera passagerare 
och instrument tillsammans. 
Musikinstrument ska, om möjligt och på 
begäran, transporteras i en uppvärmd del 
av luftfartygets lastutrymme och i enlighet 
med gällande säkerhetsbestämmelser och 
de utrymmesbegränsningar och tekniska 
specifikationer som gäller för det berörda 
luftfartyget. Lufttrafikföretag ska markera 
sådana instrument med särskilda 
bagageetiketter för att säkerställa att de 
hanteras med vederbörlig aktsamhet. Ett 
lufttrafikföretag ska tydligt ange villkor 
och gällande avgifter för transport av 
musikinstrument.

Or. en

Ändringsförslag 213
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Bilaga 1
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Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga: Icke uttömmande förteckning över 
omständigheter som betraktas som 
extraordinära i denna förordning

Bilaga: Uttömmande förteckning över 
omständigheter som betraktas som 
extraordinära i denna förordning

Or. de

Ändringsförslag 214
Sylvana Rapti

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga: Icke uttömmande förteckning över 
omständigheter som betraktas som 
extraordinära i denna förordning

Bilaga: Uttömmande förteckning över 
omständigheter som betraktas som 
extraordinära i denna förordning

Or. en

Ändringsförslag 215
Marc Tarabella

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga I – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande omständigheter ska betraktas som 
extraordinära:

Följande omständigheter ska utan 
undantag betraktas som extraordinära:

Or. fr



PE521.501v01-00 72/82 AM\1005678SV.doc

SV

Ändringsförslag 216
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga I – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande omständigheter ska betraktas som 
extraordinära:

Följande omständigheter ska alltid 
bindande betraktas som extraordinära:

Or. en

Ändringsförslag 217
Kerstin Westphal

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniska problem som inte är normala 
för driften av luftfartyget, t.ex. upptäckt 
av fel under flygningen som gör att färden 
inte kan fortsätta på ett normalt sätt eller 
ett dolt tillverkningsfel som upptäcks av 
tillverkaren eller en behörig myndighet 
och som inverkar negativt på 
flygsäkerheten.

utgår

Or. de

Motivering

Denna extraordinära omständighet innehåller villkoret ”som gör att färden inte kan 
fortsätta”. Detta är ett mycket obestämt och oprecist rättsbegrepp som skulle behöva 
förklaras. Undantagsmöjligheterna måste hållas mycket restriktiva.

Ändringsförslag 218
Catherine Stihler
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Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniska problem som inte är normala för 
driften av luftfartyget, t.ex. upptäckt av fel 
under flygningen som gör att färden inte 
kan fortsätta på ett normalt sätt eller ett 
dolt tillverkningsfel som upptäcks av 
tillverkaren eller en behörig myndighet och 
som inverkar negativt på flygsäkerheten.

Tekniska problem som påverkar 
luftfartyget och orsakas av ett dolt 
tillverkningsfel som upptäcks av 
tillverkaren eller en behörig 
säkerhetsmyndighet. Inga andra tekniska 
problem ska betraktas som extraordinära 
omständigheter i det avseende som rör 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 219
Adam Bielan

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniska problem som inte är normala för 
driften av luftfartyget, t.ex. upptäckt av fel 
under flygningen som gör att färden inte 
kan fortsätta på ett normalt sätt eller ett 
dolt tillverkningsfel som upptäcks av 
tillverkaren eller en behörig myndighet och 
som inverkar negativt på flygsäkerheten.

Tekniska problem t.ex. upptäckt av fel,
trots att de tekniska kontrollerna har 
utförts korrekt, som gör att flygningen inte 
kan genomföras säkert eller ett dolt 
tillverkningsfel som upptäcks av 
tillverkaren eller en behörig myndighet och 
som inverkar negativt på flygsäkerheten.

Or. pl

Ändringsförslag 220
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Bilaga 1
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Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 1– led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Krig, politiska oroligheter och upplopp 
som omöjliggör säker flygning.

Or. de

Ändringsförslag 221
Robert Rochefort

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Säkerhetsrisker, sabotage eller terrorism 
som omöjliggör säker flygning.

Krig, konflikter, politiska oroligheter,
säkerhetsrisker, sabotage eller terrorism 
som omöjliggör säker flygning.

Or. fr

Ändringsförslag 222
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 1 – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Meteorologiska förhållanden som kan 
äventyra flygsäkerheten.

Oförutsedda meteorologiska förhållanden 
som kan äventyra flygsäkerheten.

Or. en

Motivering

Meteorologiska förhållanden som har förutsetts och prognostiserats ska inte betraktas som 
”extraordinära omständigheter”.
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Ändringsförslag 223
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 1 – led via (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fågelkollision för det aktuella flygplanet.

Or. de

Ändringsförslag 224
Adam Bielan

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 1 – led vii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetsmarknadskonflikt hos det 
lufttrafikföretag som utför flygningen 
eller hos viktiga tjänsteleverantörer som 
t.ex. flygplatser och leverantörer av 
flygtrafiktjänst.

Arbetsmarknadskonflikt hos viktiga 
tjänsteleverantörer som t.ex. flygplatser 
och leverantörer av flygtrafiktjänst.

Or. pl

Ändringsförslag 225
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 1 – led viia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Officiellt radaravbrott i luftrummet samt 
av flygplatsledningen beslutad stängning 
av flygplatsen.

Or. de

Ändringsförslag 226
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniska problem som är normala för 
driften av luftfartyget, t.ex. problem som 
upptäcks i samband med rutinmässigt 
underhåll eller tillsyn före flygning, eller 
som uppstår på grund av underlåtenhet 
att korrekt utföra sådant underhåll eller 
sådan tillsyn före flygning.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 227
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tekniska problem som är normala för 
driften av luftfartyget, t.ex. problem som 
upptäcks i samband med rutinmässigt 
underhåll eller tillsyn före flygning, eller 
som uppstår på grund av underlåtenhet 

Tekniska problem som inte är att betrakta 
som extraordinära i enlighet med 
punkt 1.ii.
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att korrekt utföra sådant underhåll eller 
sådan tillsyn före flygning.

Or. de

Motivering

Tekniska problem hör till lufttrafikföretagens ansvarsområde och aldrig till flygpassagernas. 
Om det inte handlar om tekniska problem som ligger utanför den normala driften av 
luftfartyget och utgör ett dolt tillverkningsfel, bör detta inte kunna ge rätt till undantag.

Ändringsförslag 228
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 2 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Flygbesättning eller kabinpersonal ej 
tillgänglig (om inte på grund av 
arbetsmarknadskonflikt).”

Flygbesättning eller kabinpersonal ej 
tillgänglig.”

Or. de

Motivering

Detta tillhör lufttrafikföretagets ansvarsområde, som vid till exempel sjukdom måste 
organisera ersättningspersonal i god tid eller ha tillgång till stand by-personal.

Ändringsförslag 229
Adam Bielan

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 2 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Flygbesättning eller kabinpersonal ej 
tillgänglig (om inte på grund av 

Flygbesättning eller kabinpersonal ej 
tillgänglig.”
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arbetsmarknadskonflikt).”

Or. pl

Ändringsförslag 230
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 2– led iia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dåliga väderförhållanden om inte 
flygplatsledningen officiellt har beslutat 
om stängning av luftrummet eller 
flygplatsen.

Or. de

Motivering

Det händer ofta att lufttrafikföretagen med hänvisning till vädret själva bestämmer att de inte 
kommer att flyga. Dock är det inte alltid så att detta beslut fattas på grund av verkligt dåliga 
väderförhållanden som skulle påverka flygningen.

Ändringsförslag 231
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 2 – led iib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Plötsliga vinterförhållanden, eftersom 
luftfartygen ska hållas i ett tillstånd som 
gör att de är färdiga att flyga.

Or. de
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Ändringsförslag 232
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 2 – led iic (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla förseningar på grund av problem 
med en tidigare flygning.

Or. de

Motivering

I sådana fall har lufttrafikföretagen tillräckligt med tid fram till nästa flygning för att hitta 
ett ersättningsflygplan och en ny besättning. Det finns ingen tydlig tidsmässig eller 
platsmässig koppling till den efterföljande flygningen. Detta innefattar även sabotage mot 
en tidigare flygning, sjukdom eller medicinska olycksfall, tidigare stängningar av luftrummet 
osv.

Ändringsförslag 233
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 2 – led iid (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Borttagning av bagage med okänd ägare 
ur lastrummet.

Or. de

Motivering

En sådan situation bygger på ett tidigare säkerhetsfel som inte får leda till problem för 
passagerarna. Lufttrafikföretaget har dock rätt att kräva kompensation av ansvariga 
tjänsteleverantörer.
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Ändringsförslag 234
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 2 – led iie (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Is i motorer, brist på avisningsmedel.

Or. de

Motivering

Avisningen ska förutses. Det är flygplatsens ansvar att se till att det finns tillräckligt med 
avisningsmedel på vintern, även vid ihållande dåliga väderförhållanden. Här kan 
lufttrafikföretaget kräva kompensation.

Ändringsförslag 235
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 2– led iif (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Av tredje part orsakad skada på flygplanet 
på marken strax innan tidtabellsenlig 
avgångstid.

Or. de

Motivering

Här kan lufttrafikföretaget kräva kompensation av den tredje parten. Flygpassagerarna, som 
inte har kunnat påverka detta, ska behålla sina rättigheter.

Ändringsförslag 236
Hans-Peter Mayer
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Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 2– led iig (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Arbetsmarknadskonflikter hos det 
lufttrafikföretag som utför flygningen.

Or. de

Motivering

Arbetsmarknadskonflikter hos det lufttrafikföretag som utför flygningen kan kontrolleras och 
undvikas. De kan därför inte räknas som en extraordinär omständighet i enlighet med denna 
förordning, till skillnad från arbetsmarknadskonflikter hos andra företag.

Ändringsförslag 237
Catherine Stihler

Förslag till förordning
Bilaga 2
Förordning (EG) nr 2027/97
Bilaga 2 – stycke 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om bagaget är skadat, försenat, förlorat 
eller förstört ska passageraren snarast 
möjligt göra en skriftlig reklamation hos 
lufttrafikföretaget. Vid skada ska 
passageraren reklamera inom sju dagar och 
vid försening inom 21 dagar, i båda fallen
från den dag då bagaget ställts till 
passagerarens förfogande. För att dessa 
tidsfrister enkelt ska kunna uppfyllas ska 
lufttrafikföretaget erbjuda passagerarna 
möjlighet att fylla i en 
reklamationsblankett på flygplatsen. En 
sådan reklamationsblankett, som också kan 
utgöras av en rapport om drabbad egendom 
– PIR-rapport (Property Irregularity 
Report), ska av lufttrafikföretaget vid 
flygplatsen godtas som reklamation.

Om bagaget är skadat, försenat, förlorat 
eller förstört ska passageraren snarast 
möjligt göra en skriftlig reklamation hos 
lufttrafikföretaget. Vid skadat eller 
försenat bagage ska passageraren 
reklamera inom 28 dagar från den dag då 
bagaget ställts till passagerarens 
förfogande. För att dessa tidsfrister enkelt 
ska kunna uppfyllas ska lufttrafikföretaget 
erbjuda passagerarna möjlighet att fylla i 
en reklamationsblankett på flygplatsen. En 
sådan reklamationsblankett, som också kan 
utgöras av en rapport om drabbad egendom 
– PIR-rapport (Property Irregularity 
Report), ska av lufttrafikföretaget vid 
flygplatsen godtas som reklamation.

Or. en
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