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KORT BEGRUNDELSE

I betragtning af at der særligt i forbindelse med forordning (EF) nr. 261/2004 ofte og stadig 
indbringes sager for EU-Domstolen på grund af retlig usikkerhed, synes revisionen at være 
særdeles presserende. I denne forbindelse skal der sikres en afbalancering af både 
passagerernes og luftfartsselskabernes interesser. Målet med revisionen bør dog også være at 
få luftfartsselskaberne til at bestræbe sig på at forbedre deres service og koncept. 

Særligt med henblik på at opnå en forenkling for de europæiske forbrugere som berørte 
passagerer bør der ikke blot ske en præcisering af de enkelte lovdele, men teksten skal også 
forenkles og gøres mere forståelig og lettere at læse. Ordføreren foreslår derfor i sin udtalelse, 
at der om muligt ikke anvendes henvisninger til andre direktiver eller forordninger, men at der 
i stedet anvendes formuleringer i den aktuelle forordning. Dette er relevant, fordi der i 
forordning (EF) nr. 261/2004 og (EF) nr. 2027/97, der er under revision, er i alt fem andre 
love, der skal tages i betragtning, og som evt. skal slås op. 
I luftfartspassagerernes interesse bør formularerne til alle de nævnte forordninger være 
tilgængelige på de officielle EU-sprog. Dette bør ikke kun gælde online, men også for 
formularerne i selve lufthavnene.

Forordning (EF) nr. 261/2004:

Rettigheder og differentieringer:
Et af kernepunkterne i forbindelse med forordning (EF) nr. 261/2004 er spørgsmålet om, 
hvilke forsinkelser der udløser rettigheder, og hvordan disse kan differentieres. Ordføreren har 
i sin udtalelse i denne forbindelse taget udgangspunkt i EU-Domstolens praksis. Desuden 
påtænker han af hensyn til overskueligheden en klassificering i blot to kategorier, der kan 
inddeles efter afstande på under eller over 3 500 km. I den første afstandsklasse på op til 
3 500 km og for flyvninger inden for EU medtages også udtrykkeligt EU's oversøiske 
departementer. Her bør en maksimal erstatning på 250 EUR pr. flyvning fra en forsinkelse på 
tre timer være mulig. I den anden klasse medtages flyvninger med en afstand fra 3 500 km. 
For disse er rettigheder på op til 600 EUR mulige fra en forsinkelse på fem timer.
For også at tage behørigt hensyn til de såkaldte "discountselskabers" økonomiske situation 
bør en begrænsning til billetprisen være mulig. Her skal hele prisen for flyvningen, inklusive 
ud- og hjemflyvning med alle ekstraudgifter, særlig tilvalgt bagage, dog medregnes. De 
nævnte beløb på 250 EUR og 600 EUR skal derfor gælde som maksimumsgrænse På denne 
måde undgås uforholdsmæssigheder. 

Retten til kompensation skal dække alle skader. Ordføreren har derfor foretaget en 
præcisering af reglerne i artikel 12 I, andet punktum, idet det nu ikke er muligt at modregne 
kompensationskrav i yderligere erstatningskrav. Nødvendigheden af denne præcisering er 
desuden baseret på EU-Domstolens verserende sag X ZR111 /12.

Ordføreren påregner desuden at begrænse ventetiden ved forsinkelser på forpladsen til 
maksimalt to timer og at begrunde retten til omlægning af rejsen allerede efter tre timer. 
Samtidig fremgår det af udtalelsen, at bistand i henhold til artikel 8 og 9 skal ydes på et tidligt 
tidspunkt. 
Ordføreren er endvidere af den opfattelse, at luftfartsselskabet ved forsinkelser og aflysninger, 
som det ikke er skyld i, maksimalt skal dække tre hotelovernatninger til maksimalt 150 EUR 
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pr. nat. De af Kommissionen fastsatte beløb synes at være for lave for visse destinationer, 
særligt i forbindelse med nødvendig overnatning i nærheden af lufthavnen af hensyn til en 
mulig videre flyvning. 

I udtalelsen påregnes det endvidere i tråd med artikel 12 i direktiv 2013/11, at 
forældelsesfristen generelt skal være to år for at sikre ensartede betingelser. Det forlanges 
desuden, at luftfartsselskaberne skal være forpligtet til udtrykkeligt at henvise til fristerne.

Liste over usædvanlige omstændigheder i bilag I:
I udtalelsen påregnes en ændring af rækkefølgen af de omstændigheder, der betragtes som 
bindende, så de sorteres efter deres betydning. Tekniske problemer afgrænses, men listen 
udvides i forbindelse med sikkerhedsrisici. I udtalelsen påtænkes desuden en sondring ved 
arbejdsstridigheder, idet der skal sondres mellem det transporterende luftfartsselskab og andre 
luftfartsselskabers samt vigtige serviceydere. Kun i forbindelse med sidstnævnte foreligger 
der usædvanlige omstændigheder. 

Klagemuligheder:

Talrige tilbagemeldinger fra passagerer viser, at passagerernes krav og klager ikke behandles 
korrekt. Ofte forsøger luftfartsselskaberne at afvise rettigheden, til dels med angivelse af 
usande årsager. Der skal indføres sanktioner for disse tilfælde. 
For at lette håndhævelsen skal der desuden gælde et retskrav om fuldstændige informationer, 
hvad angår årsagen til forsinkelser, aflysning og ændringer af tidsplaner. I modsat fald nås 
målet om en bedre håndhævelse af passagerernes rettigheder ikke. 

Forordning (EF) nr. 2027/97:
Idet det drejer sig om en EU-forordning, bør euroen fungere som måleenhed. Derfor påregnes 
en sletning af begrebet særlige trækningsrettigheder (SDR) som måleenhed af hensyn til 
forståeligheden. I stedet angives afrundede beløb, der er baseret på den nuværende værdi af de 
nævnte SDR-beløb.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Transport- og 
Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Forordning (EF) nr. 261/2004 gælder 
også for passagerer, som har booket deres 
flyrejse som del af en pakkerejse. Det bør 
dog præciseres, at passagerer ikke kan 
kumulere rettigheder, navnlig under både 
denne forordning og Rådets direktiv 
90/314/EØF af 13. juni 1990 om 
pakkerejser, herunder pakkeferier og 
pakketure. Passagererne bør kunne vælge, 
hvilken lov de vil benytte til deres krav, 
men de bør ikke have ret til at kumulere 
kompensation for det samme problem 
under begge retsakter. Det bør ikke være 
passagerernes problem, hvordan 
luftfartsselskaber og rejsearrangører 
fordeler sådanne krav mellem hinanden.

(6) Forordning (EF) nr. 261/2004 gælder 
også for passagerer, som har booket deres 
flyrejse som del af en pakkerejse. Det bør 
dog præciseres, at passagerer ikke kan 
kumulere rettigheder, navnlig under både 
denne forordning og Rådets direktiv 
90/314/EØF af 13. juni 1990 om 
pakkerejser, herunder pakkeferier og 
pakketure, heller ikke når det som 
udgangspunkt er muligt at gøre krav 
gældende særskilt og samtidig. 
Passagererne bør kunne vælge, hvilken lov 
de vil benytte til deres krav, men de bør 
ikke have ret til at kumulere kompensation
for det samme problem under begge 
retsakter. Det bør ikke være passagerernes 
problem, hvordan luftfartsselskaber og 
rejsearrangører fordeler sådanne krav 
mellem hinanden.

Or. de

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at forbedre beskyttelsesniveauet 
bør passagerer ikke nægtes boarding til 

udgår
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tilbagerejsen på en returbillet, fordi de 
ikke har benyttet udrejsen.

Or. de

Begrundelse

Det må som udgangspunkt ikke være muligt, og det nævnes derfor i en artikel. Her ligestilles 
alle flyvninger, uafhængigt af om det er ud- eller hjemrejse, og om de er påbegyndt. En 
eksplicit præcisering er derfor ikke påkrævet.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Det bør præciseres, at passageren, 
hvis denne ikke vil påbegynde en del af 
sin rejse, kan meddele luftfartsselskabet 
dette allerede inden den planlagte 
afgangstid og ikke først efterfølgende 
udelukkende for at gøre krav på de 
afgifter, der skal refunderes.

Or. de

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Hvis passageren beslutter sig til 
omlægning på et senere tidspunkt inden 
for rammerne af en aftale, skal 
rejseudgifterne til rejsen frem og tilbage 
for den aflyste flyvning erstattes fuldt ud. 
Hertil hører omkostninger til offentlig 
transport, taxa og parkeringsgebyrer i 
parkeringshus ved lufthavnen.

Or. de
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Forordning (EF) nr. 261/2004 bør 
udtrykkelig omfatte retten til kompensation 
for passagerer, der bliver ramt af lange 
forsinkelser, som omhandlet i EU-
Domstolens dom i de forenede sager C-
402/07 og C-432/07 (Sturgeon). Samtidig 
bør de grænser for, hvornår forsinkelser 
giver anledning til ret til kompensation, 
forhøjes, så der tages hensyn til den 
finansielle indvirkning på sektoren, og det 
undgås, at der sker en stigning i antallet af 
aflysninger som følge heraf. For at sikre, at 
der gælder de samme regler for 
kompensation for borgere, der rejser inden 
for EU, bør grænsen være den samme for 
alle rejser inden for Unionen, men for 
rejser til og fra tredjelande bør det afhænge 
af rejseafstanden, så der tages hensyn til de 
driftsmæssige vanskeligheder, som 
luftfartsselskaberne har med at håndtere 
forsinkelser i fjerntliggende lufthavne.

(11) Forordning (EF) nr. 261/2004 bør 
udtrykkelig omfatte retten til kompensation 
for passagerer, der bliver ramt af lange 
forsinkelser, som omhandlet i EU-
Domstolens dom i de forenede sager C-
402/07 og C-432/07 (Sturgeon). Kravet om 
kompensation på 600 EUR bør først 
gælde fra 3 500 kilometer, så der tages 
hensyn til den finansielle indvirkning på 
sektoren, og det undgås, at der sker en 
stigning i antallet af aflysninger som følge 
heraf. For at sikre, at der gælder de samme 
regler for kompensation for borgere, der 
rejser inden for EU, bør grænsen være den 
samme for alle rejser inden for Unionen, 
men for rejser til og fra tredjelande bør det 
afhænge af rejseafstanden, så der tages 
hensyn til de driftsmæssige vanskeligheder, 
som luftfartsselskaberne har med at 
håndtere forsinkelser i fjerntliggende 
lufthavne.

Or. de

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) For også at tage hensyn til den 
finansielle indvirkning på lavprissektoren 
i luftfartsbranchen skal der kunne gøres 
krav på kompensationer svarende til den 
samlede betalte billetpris, dog maksimalt 
svarende til de i denne forordning nævnte 
beløb. Denne billetpris skal indeholde 
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flyvningen frem og tilbage, inklusive alle 
ekstraomkostninger, f.eks. til bagage.

Or. de

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Implementeringen af visse 
passagerrettigheder, navnlig retten til 
overnatning, har vist sig at være ude af 
proportioner med luftfartsselskabernes 
indtægter på visse mindre flyvninger. 
Flyvninger, der foregår med små fly over 
korte afstande, bør derfor være fritaget 
for forpligtelsen til at betale for 
overnatning, men selskabet bør dog stadig 
skulle hjælpe passagererne med at finde 
sådanne overnatninger.

udgår

Or. de

Begrundelse

I den tilhørende artikel omtales ikke kun små fly, men også afstande på under 250 km. Hvis en 
passager "strander" midt om natten i en lufthavn og ikke har mulighed for straks at fortsætte 
rejsen eller omlægge rejsen, skal der sørges for indkvartering af passageren. Det er ikke 
forbrugerens ansvar, at det drejer sig om et lille fly.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) For handicappede personer, 
bevægelseshæmmede personer eller andre 
personer med særlige behov, f.eks. 
uledsagede børn, gravide og personer med 
særlige lægelige behov, kan det være 
vanskeligere at sørge for overnatning i 

(18) For handicappede personer, 
bevægelseshæmmede personer eller andre 
personer med særlige behov, f.eks. 
uledsagede børn, gravide og personer med 
særlige lægelige behov, kan det være 
vanskeligere at sørge for overnatning i 
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tilfælde af flyafbrydelser. Derfor bør 
enhver begrænsning i retten til overnatning 
i tilfælde af usædvanlige omstændigheder 
eller for regionale flyvninger ikke gælde 
for disse passagerkategorier.

tilfælde af flyafbrydelser. Derfor bør 
enhver begrænsning i retten til overnatning 
i tilfælde af usædvanlige omstændigheder 
eller for regionale flyvninger som 
udgangspunkt ikke gælde for disse 
passagerkategorier.

Or. de

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Passagererne bør ikke kun informeres 
korrekt om deres rettigheder i tilfælde af 
flyafbrydelser, men bør også på passende 
vis informeres om årsagen til selve 
afbrydelsen, så snart der foreligger 
oplysninger herom. Disse oplysninger bør 
også gives, hvis passagererne har købt 
billetten gennem en formidler, der er 
etableret i Unionen.

(20) Passagererne bør ikke kun informeres 
korrekt om deres rettigheder i tilfælde af
flyforsinkelser, flyaflysninger,
flyafbrydelser eller ændringer af 
tidsplaner, men bør også på passende vis 
informeres om årsagen hertil, så snart der 
foreligger oplysninger herom. Det bør de 
have retskrav på med mulighed for 
sanktioner. Dette krav gælder også, hvis 
passagererne har købt billetten gennem en 
formidler, der er etableret i Unionen.

Or. de

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) For at sikre en bedre håndhævelse af 
passagerernes rettigheder, bør de nationale 
håndhævelsesorganers rolle være mere 
præcist defineret og klart adskilt fra 
behandlingen af individuelle klager fra 
passagerer.

(21) For at sikre en bedre håndhævelse af 
passagerernes rettigheder, bør de nationale 
håndhævelsesorganers rolle være mere 
præcist defineret og klart adskilt fra 
behandlingen af individuelle klager fra 
passagerer. Desuden skal det præciseres, 
at den maksimale behandlingstid på 90 
dage ikke må overskrides af hensyn til de 
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europæiske forbrugere.

Or. de

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Passagererne bør på passende vis 
informeres om de relevante procedurer for 
indgivelse af krav og klager til 
luftfartsselskaber og hør have et svar inden 
for en rimelig tid. Passagererne bør også 
have mulighed for at klage over
luftfartsselskaber gennem udenretlige 
foranstaltninger. Men eftersom adgangen 
til effektive retsmidler for en domstol er en 
grundlæggende ret i henhold til artikel 47 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, bør disse 
foranstaltninger hverken forhindre eller 
besværliggøre passagerernes adgang til 
domstolene.

(22) Passagererne bør på passende vis 
informeres om de relevante procedurer for 
indgivelse af krav og klager til 
luftfartsselskaber og bør henvises til 
fristerne i denne forbindelse, særligt 
artikel 16a, stk. II. De bør have et svar 
inden for to måneder efter modtagelsen af 
kravet eller klagen. Passagererne bør også 
have mulighed for at klage over 
luftfartsselskaber gennem udenretlige 
foranstaltninger. Men eftersom adgangen 
til effektive retsmidler for en domstol er en 
grundlæggende ret i henhold til artikel 47 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, bør disse 
foranstaltninger hverken forhindre eller 
besværliggøre passagerernes adgang til 
domstolene. Af hensyn til en enkel, hurtig 
og billig behandling af rettigheder i 
udenretlige og retlige procedurer bør der 
særligt henvises til onlineprocedurer og 
alternativ tvistbilæggelse samt den 
europæiske småkravsprocedure.

Or. de

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Luftfartsselskaberne bør indgå i 
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tvistbilæggelsessystemer i tråd med 
direktiv 2013/11 EU om alternativ 
tvistbilæggelse.

Or. de

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22b) For at sikre ensartede betingelser 
bør klager og krav i henhold til denne 
forordning blive forældet inden for to år 
efter kravets opståen, dvs. dagen for 
flyvningens planlagte starttidspunkt.

Or. de

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) På grund af de korte frister for 
indgivelse af klager over bortkommet, 
beskadiget eller forsinket bagage bør 
luftfartsselskaberne give passagererne 
mulighed for at indgive en klage ved at 
udfylde en klageformular i lufthavnen. Det 
kan have form af den såkaldte "Property 
Irregularity Report" (PIR).

(31) På grund af de korte frister for 
indgivelse af klager over bortkommet, 
beskadiget eller forsinket bagage bør 
luftfartsselskaberne give passagererne 
mulighed for at indgive en klage ved at 
udfylde en klageformular, der skal 
forefindes på alle officielle EU-sprog, i 
lufthavnen. Det kan have form af den 
såkaldte "Property Irregularity Report"
(PIR).

Or. de
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Det er nødvendigt, at de 
valutamæssige grænser i forordning (EF) 
nr. 2027/97 ændres for at tage hensyn til 
den økonomiske udvikling efter den 
revision, der blev foretaget af 
Organisationen for International Civil 
Luftfart (ICAO) i 2009 i henhold til 
artikel 24, stk. 2, i Montrealkonventionen.

(33) Det er nødvendigt, at de 
valutamæssige grænser i forordning (EF) 
nr. 2027/97 ændres ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter for at tage hensyn 
til den økonomiske udvikling.

Or. de

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"rejsearrangør": en rejsearrangør som 
anført i artikel 2, nr. 2, i Rådets direktiv 
90/314/EØF af 13. juni 1990 om
pakkerejser, herunder pakkeferier og 
pakketure.

"rejsearrangør": en person, der ikke kun 
lejlighedsvist organiserer pakkerejser, og 
som sælger dem eller udbyder dem til salg 
direkte eller via en formidler.

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til forståeligheden og brugervenligheden er det bedst at udelade henvisninger af 
enhver art og i stedet tydeligt nævne den tilsvarende definition i denne forordning.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 2 – litra e a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) "indcheckning af en passager": 
indcheckning til en flyvning, enten af 
luftfartsselskabet selv, en 
håndteringsvirksomhed eller ved 
indtjekning online

Or. de

Begrundelse

På engelsk tales der i artikel 3, stk. 2 om "boarding", mens det på dansk kaldes 
"indcheckning". Dette er misvisende i forhold til det angivne tidsrum på 45 minutter (drejer 
det sig om check in eller boarding af flyet?).

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra c
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"bevægelseshæmmet person": en person
som defineret i artikel 2, litra a), i 
forordning (EF) nr. 1107/2006 om 
handicappede og bevægelseshæmmede 
personers rettigheder, når de rejser med 
fly.

"handicappet" eller "bevægelseshæmmet 
person": en person, hvis bevægelighed i 
forbindelse med benyttelsen af 
transportmidler er nedsat på grund af et 
fysisk handicap (sensorisk eller 
bevægelsesmæssigt, permanent eller 
midlertidigt), mentalt handicap eller 
nedsat funktionsevne af andre årsager, 
eller på grund af alder, og hvis situation 
kræver passende opmærksomhed og 
tilpasning af de ydelser, alle passagerer 
har adgang til, efter den pågældendes 
særlige behov.

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til forståeligheden og brugervenligheden er det bedst at udelade henvisninger af 
enhver art og i stedet tydeligt nævne den tilsvarende definition i denne forordning.
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Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra e
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 2 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"(m) usædvanlige omstændigheder": 
omstændigheder, der på grund af deres 
karakter eller oprindelse ikke er et led i det 
berørte luftfartsselskabs sædvanlige 
aktivitetsudøvelse og ligger uden for 
luftfartsselskabets faktiske kontrol. I 
forbindelse med denne forordning omfatter 
usædvanlige omstændigheder de i bilaget 
anførte omstændigheder

"(m) usædvanlige omstændigheder": 
omstændigheder, der på grund af deres 
karakter eller oprindelse ikke er et led i det 
berørte luftfartsselskabs sædvanlige 
aktivitetsudøvelse og ligger uden for 
luftfartsselskabets faktiske kontrol. I 
forbindelse med denne forordning omfatter 
usædvanlige omstændigheder bl.a. de i 
bilaget anførte omstændigheder

Or. de

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har en bekræftet reservation til den 
pågældende flyvning og, medmindre 
flyvningen aflyses som omhandlet i artikel 
5, og i tilfælde af ændring af tidsplanen 
som omhandlet i artikel 6, er til stede ved
boarding

a) har en bekræftet reservation til den 
pågældende flyvning og, medmindre 
flyvningen aflyses som omhandlet i artikel 
5, og i tilfælde af ændring af tidsplanen 
som omhandlet i artikel 6, har afsluttet
boarding

Or. de

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 3 – stk. 2 – litra a – led 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

som foreskrevet og på det tidspunkt, der 
forud og skriftligt (herunder ved hjælp af 
elektroniske midler) er angivet af 
luftfartsselskabet, rejsearrangøren eller et 
autoriseret rejsebureau

som foreskrevet og på det tidspunkt, der 
forud og skriftligt (herunder ved hjælp af 
elektroniske midler) er angivet af 
luftfartsselskabet, rejsearrangøren eller et 
autoriseret rejsebureau ved udstedelse af 
en billet

Or. de

Begrundelse

Det er uklart, hvad der menes med boarding. Med ændringen og med den nye foreslåede 
definition af "boarding" skal det præciseres, at der ikke er tale om den faktiske boarding. 

.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 3 – stk. 2 – litra a – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

senest 45 minutter før den offentliggjorte 
afgangstid, eller

Vedrører ikke den danske tekst

Or. de

Begrundelse
Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Denne forordning gælder også for 
passagerer, der befordres i henhold til 
pakkerejsekontrakter, men den påvirker 

6. Denne forordning gælder også for 
passagerer, der befordres i henhold til 
pakkerejsekontrakter, men den påvirker 
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ikke passagerrettigheder i henhold til 
Rådets direktiv 90/314/EØF. Passagerer 
har ret til at indbringe krav efter denne 
forordning og efter Rådets direktiv 
90/314/EØF, men kan ikke for de samme 
forhold kumulere rettigheder under begge 
retsakter, hvis rettighederne beskytter de 
samme interesser eller har samme mål. 
Denne forordning finder ikke anvendelse, 
hvis en pakkerejse aflyses eller forsinkes af 
andre årsager end aflysning eller 
forsinkelse af flyvningen.

ikke passagerrettigheder i henhold til 
Rådets direktiv 90/314/EØF. Passagerer 
har ret til at indbringe krav særskilt eller 
samtidig efter denne forordning og efter 
Rådets direktiv 90/314/EØF, men kan ikke 
for de samme forhold kumulere rettigheder 
under begge retsakter, hvis rettighederne 
beskytter de samme interesser eller har 
samme mål. Denne forordning finder ikke 
anvendelse, hvis en pakkerejse aflyses eller 
forsinkes af andre årsager end aflysning 
eller forsinkelse af flyvningen.

Or. de

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Nægtes passagerer boarding mod deres 
vilje, yder det transporterende 
luftfartsselskab dem øjeblikkeligt
kompensation i overensstemmelse med 
artikel 7 og bistår dem i overensstemmelse 
med artikel 8. Hvis passageren vælger en 
omlægning af rejsen ved først givne 
lejlighed i medfør af artikel 8, stk. 1, litra 
b), og hvis afgangstidspunktet er mindst to 
timer efter det oprindelige 
afgangstidspunkt, bistår det 
transporterende luftfartsselskab 
passagererne i overensstemmelse med
artikel 9.

3. Nægtes passagerer boarding til ud- eller 
hjemrejsen mod deres vilje, yder det 
transporterende luftfartsselskab dem 
kompensation så hurtigt som muligt i 
overensstemmelse med artikel 7 og bistår 
dem i overensstemmelse med artikel 8. 
Hvis sådanne passagerer vælger en 
omlægning af rejsen ved først givne 
lejlighed i medfør af artikel 8, stk. 1, litra 
b), bistår det transporterende 
luftfartsselskab passagererne i 
overensstemmelse med artikel 9.

Or. de

Begrundelse

Det må ikke spille nogen rolle, om man har påbegyndt udrejsen eller ej. Derudover kan det 
ikke være rigtigt, at en passager først får tilbudt noget at drikke efter to timers forsinkelse.
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Stk. 1, 2 og 3 gælder også for 
returbilletter, hvis passageren nægtes 
boarding ved tilbagerejsen med den 
begrundelse, at vedkommende ikke 
benyttede udrejsen eller ikke har betalt en 
ekstra afgift med henblik herpå.

udgår

Or. de

Begrundelse

Tilbagerejsen må ikke nægtes, fordi udrejsen ikke er benyttet.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis passageren eller en formidler, der 
handler på passagerens vegne, indberetter 
en stavefejl i navnet på en eller flere 
passagerer, der er omfattet af den samme 
befordringskontrakt, som kan føre til 
boardingafvisning, korrigerer 
luftfartsselskabet dette mindst én gang 
indtil 48 timer inden flyafgang uden ekstra 
omkostninger for passageren eller 
formidleren, undtaget hvis det er forhindret 
i at gøre det i henhold til national eller 
international lov.

5. Hvis passageren eller en formidler, der 
handler på passagerens vegne, indberetter 
en stavefejl i navnet eller titlen på en eller 
flere passagerer, der er omfattet af den 
samme befordringskontrakt, som kan føre 
til boardingafvisning, korrigerer 
luftfartsselskabet dette mindst én gang 
indtil 48 timer inden flyafgang uden ekstra 
omkostninger for passageren eller 
formidleren, undtaget hvis det er forhindret 
i at gøre det i henhold til national eller 
international lov."

Or. de
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) af det transporterende luftfartsselskab 
tilbydes bistand som specificeret i artikel 9 
i tilfælde af omlægning af rejsen, når det 
nye afgangstidspunkt for flyvningen med 
rimelighed kan forventes at være senest to 
timer efter det planlagte afgangstidspunkt 
for den aflyste flyvning, og

a) af det transporterende luftfartsselskab 
tilbydes bistand som specificeret i artikel 9 
i tilfælde af omlægning af rejsen og

Or. de

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra c
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I lufthavne, hvor den årlige trafik har 
været mindst tre millioner passagerer i 
mindst tre på hinanden følgende tre år, 
sørger lufthavnens forvaltningsorgan for, at 
driften af lufthavnen og af 
lufthavnsbrugere, navnlig luftfartsselskaber 
og leverandører af ground handling-
ydelser, koordineres gennem en passende 
beredskabsplan i tilfælde af mulige 
situationer med mange aflysninger og/eller 
forsinkelser af flyvninger, som fører til, at 
et stort antal passagerer strander i 
lufthavnen, herunder i tilfælde af et 
luftfartselskabs insolvens eller 
tilbagekaldelse af en licens. 
Beredskabsplanen opstilles, så der sikres 
en passende information og bistand til 
strandede passagerer. Lufthavnens 
forvaltningsorgan informerer det i henhold 

5. I EU-lufthavne, hvor den årlige trafik 
har været mindst tre millioner passagerer i 
mindst tre på hinanden følgende tre år, 
sørger lufthavnens forvaltningsorgan for, at 
driften af lufthavnen og af 
lufthavnsbrugere, navnlig luftfartsselskaber 
og leverandører af ground handling-
ydelser, koordineres gennem en passende 
beredskabsplan i tilfælde af mulige 
situationer med mange aflysninger og/eller 
forsinkelser af flyvninger, som fører til, at 
et stort antal passagerer strander i 
lufthavnen, herunder i tilfælde af et 
luftfartselskabs insolvens eller 
tilbagekaldelse af en licens. 
Beredskabsplanen opstilles, så der sikres 
en passende information og bistand til 
strandede passagerer. Lufthavnens 
forvaltningsorgan informerer det i henhold 
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til artikel 16 udpegede nationale 
håndhævelsesorgan om beredskabsplanen 
og eventuelle ændringer heraf. I lufthavne 
med en mindre passagertrafik gør 
lufthavnens forvaltningsorgan alt, hvad det 
med rimelighed er muligt, for at koordinere 
lufthavnsbrugerne og for at bistå og 
informere strandede passagerer i sådanne 
situationer.

til artikel 16 udpegede nationale 
håndhævelsesorgan om beredskabsplanen 
og eventuelle ændringer heraf. I lufthavne 
med en mindre passagertrafik gør 
lufthavnens forvaltningsorgan alt, hvad det 
med rimelighed er muligt, for at koordinere 
lufthavnsbrugerne og for at bistå og 
informere strandede passagerer i sådanne 
situationer.

Or. de

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 1 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den bistand, der er specificeret i artikel 9, 
stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, når 
forsinkelsen er på mindst to timer, og

i) den bistand, der er specificeret i artikel 9, 
stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, og

Or. de

Begrundelse

Det kan ikke være rigtigt, at en passager skal vente to timer på at få et glas vand.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 1 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) den bistand, der er specificeret i artikel
9, stk. 1, litra b) og c), når forsinkelsen er 
på mindst fem timer og omfatter en eller 
flere nætter, og

ii) den bistand, der er specificeret i artikel
8, stk. 1, når forsinkelsen er på mindst tre
timer og

Or. de
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Begrundelse

Underpunkterne ii) og iii) skal have en anden rækkefølge.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 1 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii) den bistand, der er specificeret i artikel
8, stk. 1, litra a), når forsinkelsen er på 
mindst fem timer.

(iii) den bistand, der er specificeret i artikel
9, stk. 1, litra b og c), når forsinkelsen er på 
mindst tre timer og omfatter én eller flere 
nætter.

Or. de

Begrundelse

Underpunkterne ii) og iii) skal have en anden rækkefølge.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) fem timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for alle rejser inden for 
Fællesskabet og for rejser til/fra tredjelande 
på 3 500 km eller mindre

(a) tre timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for alle rejser inden for 
Fællesskabet, inklusive medlemsstaternes 
oversøiske departementer, og for rejser 
til/fra tredjelande på 3 500 km eller mindre

Or. de

Begrundelse

Den maksimale varighed bør orientere siger efter den eksisterende retspraksis. Under alle 
omstændighederne skal denne regulering også gælde for de oversøiske departementer, der 
hører til EU.
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Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) ni timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for rejser til/fra 
tredjelande på mellem 3 500 og 6 000 km

(b) fem timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for rejser til/fra 
tredjelande på 3 500 km

Or. de

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tolv timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for rejser til/fra 
tredjelande på 6 000 km eller derover.

udgår

Or. de

Begrundelse

Der skal maksimalt være to forskellige trin.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stk. 2 gælder også, hvis 
luftfartsselskabet har ændret de planlagte 
afgangs- og ankomsttider, og dette 
forårsager en forsinkelse i forhold til 

3. Stk. 2 gælder også, hvis 
luftfartsselskabet har ændret de planlagte 
afgangs- og ankomsttider, og dette 
forårsager en forsinkelse eller fremrykning
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ankomsttidspunktet efter den oprindelige 
plan, medmindre passageren blev 
underrettet om ændringen mere end dage 
inden det oprindeligt planlagte 
afgangstidspunkt.

i forhold til ankomsttidspunktet efter den 
oprindelige plan, medmindre passageren 
blev underrettet om ændringen mere end 
dage inden det oprindeligt planlagte 
afgangstidspunkt.

Or. de

Begrundelse

Også en fremrykning af en flyvning har betydning, for hvis den ikke meddeles i tide, kan man 
komme for sent til flyet.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Et transporterende luftfartsselskab har 
ikke pligt til at udbetale kompensation i 
henhold til artikel 7, hvis det kan godtgøre, 
at forsinkelsen eller ændringen af 
tidsplanen skyldes usædvanlige 
omstændigheder, og at forsinkelsen eller 
ændringen af tidsplanen ikke kunne have 
været undgået, selv om alle forholdsregler, 
der med rimelighed kunne træffes, faktisk 
var blevet truffet. Sådanne usædvanlige 
omstændigheder kan kun påkaldes, for så 
vidt som de påvirker den berørte flyvning 
eller de tidligere flyvninger, som udføres af 
det samme luftfartøj.

4. Et transporterende luftfartsselskab har 
ikke pligt til at udbetale kompensation i 
henhold til artikel 7, hvis det skriftligt kan 
godtgøre, at forsinkelsen eller ændringen af 
tidsplanen skyldes usædvanlige 
omstændigheder, og at forsinkelsen eller 
ændringen af tidsplanen ikke kunne have 
været undgået, selv om alle forholdsregler, 
der med rimelighed kunne træffes, faktisk 
var blevet truffet. Sådanne usædvanlige 
omstændigheder kan kun påkaldes, for så 
vidt som de påvirker den berørte flyvning 
eller de tidligere flyvninger, som udføres af 
det samme luftfartøj. Passageren har et 
krav med mulighed for sanktioner på 
tilstrækkelige informationer om disse 
usædvanlige omstændigheder.

Or. de

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
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Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Med forbehold af sikkerhedsmæssige 
problemer tilbyder luftfartsselskabet, hvis 
en forsinkelse på forpladsen overstiger en 
time, fri adgang til toiletter og drikkevand, 
og sørger for passende opvarmning og 
afkøling af passagerkabinen og for, at der 
er passende lægelige midler tilgængelige, 
hvis det bliver nødvendigt. Hvis en 
forsinkelse på start- eller landingsbanen når 
op på de maksimale fem timer, skal 
luftfartøjet vende tilbage til gaten eller et 
andet passende udstigningssted, hvor 
passagererne skal kunne gå fra borde og få 
den samme bistand, som er angivet i stk. 1, 
medmindre der er sikkerhedsrelaterede 
eller sikringsrelaterede årsager til at 
luftfartøjet ikke kan forlade sin position på 
forpladsen.

5. Med forbehold af sikkerhedsmæssige 
problemer tilbyder luftfartsselskabet, hvis 
en forsinkelse på forpladsen overstiger en 
time, fri adgang til toiletter og drikkevand, 
og sørger for passende opvarmning og 
afkøling af passagerkabinen og for, at der 
er passende lægelige midler tilgængelige, 
hvis det bliver nødvendigt. Hvis en 
forsinkelse på start- eller landingsbanen når 
op på de maksimale to timer, skal 
luftfartøjet vende tilbage til gaten eller et 
andet passende udstigningssted, hvor 
passagererne skal kunne gå fra borde og få 
den samme bistand, som er angivet i stk. 1, 
medmindre der er sikkerhedsrelaterede 
eller sikringsrelaterede årsager til at 
luftfartøjet ikke kan forlade sin position på 
forpladsen.

Or. de

Begrundelse

Det er uklart, hvorfor passagerne skulle blive op til fem timer i et fly, hvis de også kunne 
vente i lufthavnens transitområde.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en passager ikke når en 
tilslutningsforbindelse som følge af en 
forsinkelse eller ændring af tidsplanen for 
en forudgående flyvning, tilbyder det 
transporterende EF-luftfartsselskab 
passagererne:

1. Hvis en passager ikke når en 
tilslutningsforbindelse som følge af en 
forsinkelse, aflysning eller ændring af 
tidsplanen for en forudgående flyvning, 
tilbyder det transporterende EF-
luftfartsselskab passagererne:

Or. de
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Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 a – stk. 1 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) den bistand, der er specificeret i artikel 
9, stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, hvis 
passagerens ventetid bliver forlænget med 
mindst to timer, og

i) bistand, der er specificeret i artikel 9, 
stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 2, og

Or. de

Begrundelse

Det kan ikke være rigtigt, at en passager skal vente to timer på at få et glas vand.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 a – stk. 1 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii) når det planlagte afgangstidspunkt for 
den alternative flyvning eller anden 
transport tilbudt i henhold til artikel 8 er 
mindst fem timer efter det planlagte 
afgangstidspunkt for den ikke-opnåede 
flyvning, og forsinkelsen omfatter en eller 
flere nætter, den bistand, der er specificeret 
i artikel 9, stk. 1, litra b) og c).

(iii) når det planlagte afgangstidspunkt for 
den alternative flyvning eller anden 
transport tilbudt i henhold til artikel 8 er 
mindst tre timer efter det planlagte 
afgangstidspunkt for den ikke-opnåede 
flyvning, og forsinkelsen omfatter en eller 
flere nætter, den bistand, der er specificeret 
i artikel 9, stk. 1, litra b) og c).

Or. de

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
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Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en passager ikke når en 
tilslutningsforbindelse som følge af en 
forsinkelse for en forudgående 
tilslutningsforbindelse, har passageren ret 
til kompensation fra det EF-
luftfartsselskab, som udfører denne 
forudgående flyvning i overensstemmelse 
med artikel 6, stk. 2. I den forbindelse 
beregnes forsinkelsen ud fra det planlagte 
ankomsttidspunkt på det endelige 
bestemmelsessted.

2. Hvis en passager ikke når en 
tilslutningsforbindelse som følge af en 
forsinkelse, aflysning eller ændring af 
tidsplanen for en forudgående 
tilslutningsforbindelse, har passageren ret 
til kompensation fra det EF-
luftfartsselskab, som udfører denne 
forudgående flyvning i overensstemmelse 
med artikel 6, stk. 2. I den forbindelse 
beregnes forsinkelsen ud fra det planlagte 
ankomsttidspunkt på det endelige 
bestemmelsessted.

Or. de

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra -a (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) i stk. 1 affattes indledningen således:
"Når der henvises til denne artikel, 
modtager passagererne kompensationer 
svarende til den samlede betalte billetpris, 
dog maksimalt svarende til følgende:"

Or. de

Begrundelse

Beløbene er uforholdsmæssige for discountflyselskaber. At refundere en billet, der kun har 
kostet 49 EUR, med 250 EUR er en dårlig forretning. Derfor skal kravet kunne begrænses til 
billetprisen, maksimalt gælder dog de nævnte beløb.
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Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) I stk. 1 ændres ordet "flyvninger" til 
"rejser".

(a) Stk. 1, litra a), affattes således:

a) 250 EUR for alle rejser inden for 
Fællesskabet, inklusive de oversøiske 
departementer, og rejser til/fra tredjelande 
på op til 3 500 km eller mindre,"

Or. de

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 1, litra b), affattes således:
b) 600 EUR for rejser til/fra tredjelande 
på over 3 500 km.

Or. de

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a b (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ab) Stk. 1, litra c), udgår.
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Or. de

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis passageren har valgt at fortsætte sin 
rejse i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), 
har vedkommende kun ret til kompensation 
én gang under rejsen til det endelige 
bestemmelsessted, selv om der skulle opstå 
en ny aflysning eller mistes en forbindelse 
under den omlagte rejse.

Vedrører ikke den danske tekst

Or. de

Begrundelse

Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Luftfartsselskabet kan indgå en frivillig 
aftale med passageren, som træder i stedet 
for kompensationsbestemmelserne i stk. 1, 
forudsat at denne aftale bliver bekræftet i et 
dokument underskrevet af passageren, hvor 
passageren gøres opmærksom på sine 
kompensationsrettigheder i henhold til 
denne forordning.

5. Luftfartsselskabet kan indgå en frivillig 
aftale med passageren, som træder i stedet 
for kompensationsbestemmelserne i stk. 1, 
forudsat at denne aftale bliver bekræftet i et 
dokument underskrevet af passageren, hvor 
passageren gøres opmærksom på sine 
kompensationsrettigheder i henhold til 
denne forordning. En sådan aftale kan 
først indgås, efter at de hændelser, der 
giver anledning til kravet, er indtrådt.

Or. de
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Begrundelse

Ellers ville det være muligt på forhånd at lade passagererne underskrive et sådant dokument 
ved flyreservationen.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 8 – stk. 1– litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) refusion inden syv dage efter 
passagerens anmodning i henhold til 
reglerne i artikel 7, stk. 3, af flybilletten for 
så vidt angår den eller de dele af rejsen, der 
ikke er blevet foretaget, og for så vidt 
angår den eller de dele, der allerede er 
foretaget, såfremt flyvningen ikke længere 
tjener noget formål i passagerens 
oprindelige rejseplan, samt, hvis det er 
relevant

(a) refusion inden syv dage efter 
passagerens anmodning i henhold til 
reglerne i artikel 7, stk. 3, af flybilletten for 
så vidt angår den eller de dele af rejsen, der 
ikke er blevet foretaget, og for så vidt 
angår den eller de dele, der allerede er 
foretaget, såfremt flyvningen ikke længere 
tjener noget formål i passagerens 
oprindelige rejseplan, samt, hvis
passageren ønsker det

Or. de

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 8 – stk. 1 – litra a – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

en returflyvning til vedkommendes første 
afgangssted ved førstgivne lejlighed

en returflyvning til vedkommendes første 
afgangssted ved førstgivne lejlighed, der 
arrangeres af det ansvarlige 
luftfartsselskab

Or. de

Begrundelse

Det ansvarlige luftfartsselskab skal arrangere en sådan flyvning, dette er ikke passagerens 
opgave.
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Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis passageren vælger muligheden i 
stk. 1, litra b), har vedkommende, hvis der 
er ledige pladser, ret til at få omlagt rejsen 
med et andet luftfartsselskab eller et andet 
transportmiddel, hvis det transporterende 
luftfartsselskab ikke kan befordre 
passageren med sine egne transportmidler 
tidsnok til at ankomme til det endelige 
bestemmelsessted inden for tolv timer efter 
det planlagte ankomsttidspunkt. Uanset 
artikel 22, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
1008/2008 må det andet luftfartsselskab 
eller den anden transportoperatør ikke 
forlange en pris af det kontraherende 
luftfartsselskab, som ligger over den 
gennemsnitspris, som vedkommendes egne 
passagerer har betalt for tilsvarende 
transport i de forudgående tre måneder.

5. Hvis passageren vælger muligheden i 
stk. 1, litra b), har vedkommende, hvis der 
er ledige pladser, ret til at få omlagt rejsen 
med et andet luftfartsselskab eller et andet 
transportmiddel, hvis det transporterende 
luftfartsselskab ikke kan befordre 
passageren med sine egne transportmidler 
tidsnok til at ankomme til det endelige 
bestemmelsessted inden for tre timer efter 
det planlagte ankomsttidspunkt. Uanset 
artikel 22, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
1008/2008 må det andet luftfartsselskab 
eller den anden transportoperatør ikke 
forlange en pris af det kontraherende 
luftfartsselskab, som ligger over den 
gennemsnitspris, som vedkommendes egne 
passagerer har betalt for tilsvarende 
transport i de forudgående tre måneder.

Or. de

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 2 affattes således:
2. Herudover tilbydes passagererne gratis 
to telefonopringninger eller at sende 
telefaxer eller e-mails.

Or. de
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Begrundelse

Hermed ændres den oprindelige artikel 9, stk. 2, der ikke blev medtaget i revisionen, men 
hvor telex stadig blev nævnt. Telex er i dag forældet og er derfor ikke længere relevant.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis det transporterende luftfartsselskab 
kan godtgøre, at aflysningen, forsinkelsen 
eller ændringen af tidsplanen skyldes 
usædvanlige omstændigheder, og at 
aflysningen, forsinkelsen eller ændringen 
af tidsplanen ikke kunne have været 
undgået, selv om alle forholdsregler, der 
med rimelighed kunne træffes, faktisk var 
blevet truffet, kan det begrænse de samlede 
omkostninger til overnatning i henhold til 
stk. 1, litra b), til 100 EUR pr. nat pr. 
passager og til maksimalt tre nætter. 
Vælger det transporterende luftfartsselskab 
at anvende denne begrænsning, giver det 
dog passagererne information om 
tilgængelige overnatningsmuligheder efter 
de tre nætter, ud over den fortsatte 
informationsforpligtelse, der fremgår af 
artikel 14.

4. Hvis det transporterende luftfartsselskab 
kan godtgøre, at aflysningen, forsinkelsen 
eller ændringen af tidsplanen skyldes 
usædvanlige omstændigheder, og at 
aflysningen, forsinkelsen eller ændringen 
af tidsplanen ikke kunne have været 
undgået, selv om alle forholdsregler, der 
med rimelighed kunne træffes, faktisk var 
blevet truffet, kan det begrænse de samlede 
omkostninger til overnatning i henhold til 
stk. 1, litra b), til 150 EUR pr. nat pr. 
passager og til maksimalt tre nætter. 
Vælger det transporterende luftfartsselskab 
at anvende denne begrænsning, giver det 
dog passagererne information om 
tilgængelige overnatningsmuligheder efter 
de to nætter, ud over den fortsatte 
informationsforpligtelse, der fremgår af 
artikel 14.

Or. de

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Forpligtelsen til at tilbyde overnatning i 
henhold til stk. 1, litra b), gælder ikke, 

udgår
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hvis den berørte flyvning er på 250 km 
eller mindre og planlagt til at blive udført 
af et luftfartøj med en 
maksimumskapacitet på 80 pladser eller 
mindre, undtagen hvis flyvningen er en 
tilslutningsforbindelse. Hvis det 
transporterende luftfartsselskab vælger at 
anvende denne undtagelse, skal det dog 
informere passagererne om tilgængelige 
overnatningsmuligheder.

Or. de

Begrundelse

Der er uklart, hvorfor det her kommer an på afstanden og flyets størrelse. Passageren har 
ingen indflydelse på flyets størrelse. Også en kort flyvning kan slutte om natten. Passageren 
skal ikke overnatte på en bænk af denne årsag.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 9 – stk. 6 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis en passager vælger refusion i 
henhold til artikel 8, stk. 1, litra a), når 
vedkommende befinder sig i 
afgangslufthavnen for sin rejse, eller 
vælger omlægning af rejsen til en senere 
dato i henhold til artikel 8, stk. 1, litra c), 
har passageren ikke andre rettigheder med 
hensyn til forplejning i henhold til artikel 
9, stk. 1, for den pågældende flyvning.

6. Hvis en passager vælger refusion i 
henhold til artikel 8, stk. 1, litra a), eller 
vælger omlægning af rejsen til en senere 
dato i henhold til artikel 8, stk. 1, litra c), 
har passageren ikke andre rettigheder med 
hensyn til forplejning i henhold til artikel 
9, stk. 1, for den pågældende flyvning.
Hvis passageren som følge af dette valg 
beviseligt får omkostninger ved rejsen til 
og fra lufthavnen, skal passageren have 
disse omkostninger til rejsen til den ikke 
benyttede rejse refunderet fuldt ud.

Or. de

Begrundelse

Dette omfatter rejseomkostninger for rejsen til og fra lufthavnen med bus, tog og taxa samt 
parkeringsgebyrer i lufthavnens parkeringshus, idet disse kan bevises.
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Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 9 – stk. 7 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Et luftfartsselskab må kun afbryde eller 
annullere forplejningen, hvis udbydelsen 
og udførelsen af forplejningen tydeligt 
ville forsinke afgangen.

Or. de

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det transporterende luftfartsselskab 
anvender ikke de begrænsninger, der er 
sat i artikel 9, stk. 4 og 5, hvis passageren 
er en bevægelseshæmmet person eller 
dennes ledsager, et uledsaget barn, en 
gravid eller en person med behov for 
særlig lægelig hjælp, forudsat at 
luftfartsselskabet eller dets formidler eller 
rejsearrangøren er blevet underrettet om 
deres særlige behov for hjælp mindst 48 
timer inden flyets planlagte afgang. Denne 
underretning anses for at dække hele rejsen 
og returrejsen, hvis begge rejser er indgået 
med det samme luftfartsselskab.

3. Det transporterende luftfartsselskab 
anvender ikke de begrænsninger, der er 
sat i artikel 9, stk. 4 og 5, hvis passageren 
er en bevægelseshæmmet person eller 
dennes ledsager, et uledsaget barn, en 
gravid eller en person med behov for 
særlig lægelig hjælp.

Or. de

Begrundelse

Underretningen må ikke spille nogen rolle, da disse persongrupper altid bør ydes særlig 
beskyttelse.
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Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12, stk. 2, ændres således:
"Denne forordning anvendes, uden at det 
tilsidesætter passagerens supplerende 
erstatningskrav. Den i henhold til denne 
forordning ydede kompensation må ikke 
modregnes i et sådant erstatningskrav."

Or. de

Begrundelse

I den oprindelige regulering var der forskellige fortolkningsmuligheder, og det problem skal 
løses. Der verserer i øjeblikket en sag herom ved EU-Domstolen (journalnummer: X 
ZR/111/12).

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når et transporterende luftfartsselskab 
udbetaler kompensation eller opfylder de 
andre forpligtelser i henhold til denne 
forordning, må bestemmelserne i denne 
forordning eller i national lovgivning ikke 
fortolkes således, at de begrænser 
luftfartsselskabets ret til at søge 
kompensation for de omkostninger, der 
opstår som følge af denne forordning, hos 
enhver tredjepart, som har bidraget til den 
begivenhed, der har givet anledning til 
kompensation eller andre forpligtelser.

Når et transporterende luftfartsselskab 
udbetaler kompensation eller opfylder de 
andre forpligtelser i henhold til denne 
forordning, må bestemmelserne i denne 
forordning eller i national lovgivning eller 
i almindelige forretningsbetingelser ikke 
fortolkes således, at de begrænser 
luftfartsselskabets ret til at få erstattet de 
omkostninger, der opstår som følge af 
denne forordning, hos enhver tredjepart, 
som har bidraget til den begivenhed, der 
har givet anledning til kompensation eller 
andre forpligtelser.

Or. de
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Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Et transporterende luftfartsselskab, som 
nægter boarding eller som aflyser en 
flyvning, giver hver enkelt passager, der 
berøres heraf, en skriftlig meddelelse om 
denne forordnings bestemmelser om 
kompensation og bistand, herunder 
information om mulige begrænsninger i 
henhold til artikel 9, stk. 4 og 5. 
Luftfartsselskabet giver også hver enkelt 
passager, der berøres af en forsinkelse eller 
en ændring af tidsplanen på mindst to 
timer, en tilsvarende meddelelse. Desuden 
udleveres der til passagererne detaljerede 
skriftlige oplysninger om, hvordan de kan 
henvende sig til de kompetente 
klagebehandlingsorganer, der er udpeget i 
medfør af artikel 16a.

2. Et transporterende luftfartsselskab, som 
nægter boarding eller som aflyser en 
flyvning, giver straks hver enkelt passager, 
der berøres heraf, en skriftlig meddelelse 
om denne forordnings bestemmelser om 
kompensation og bistand, herunder 
information om mulige begrænsninger i 
henhold til artikel 9, stk. 4 og 5 samt en 
udtrykkelig henvisning til fristen i artikel 
16a, stk. 2, for at gøre sit krav gældende.
Luftfartsselskabet giver også hver enkelt 
passager, der berøres af en forsinkelse eller 
en ændring af tidsplanen på mindst to 
timer, en tilsvarende meddelelse. Desuden 
udleveres der til passagererne detaljerede 
skriftlige oplysninger om, hvordan de kan 
henvende sig til de kompetente 
klagebehandlingsorganer og de nationale 
håndhævelsesorganer, der er udpeget i 
medfør af artikel 16a.

Or. de

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 14 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. I tilfælde af aflysning eller forsinket 
afgang informeres passagererne af det 
transporterende luftfartsselskab om 
situationen hurtigst muligt og under alle 

5. I tilfælde af aflysning eller forsinket 
afgang informeres passagererne af det 
transporterende luftfartsselskab om 
situationen hurtigst muligt og under alle 
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omstændigheder ikke senere end 30 
minutter efter det planlagte 
afgangstidspunkt og om det forventede 
afgangstidspunkt, så snart denne 
information foreligger, forudsat at 
luftfartsselskabet har fået de i stk. 6 og 7 
omhandlede passageroplysninger, hvis 
billetten blev købt gennem en formidler.

omstændigheder ikke senere end 30 
minutter før det planlagte afgangstidspunkt 
og om det forventede afgangstidspunkt, så 
snart denne information foreligger.

Or. de

Begrundelse

Hvis passagererne først informeres 30 minutter efter det planlagte afgangstidspunkt, har de 
allerede siddet en time (boarding time) ved gaten uden at vide noget. Informationen skal 
komme før. Passagererne skal informeres på stedet, ikke via kontaktoplysningerne. Ikke alle 
passagerer gennemlæser denne information – de er ikke forpligtet til det. Desuden har nogle 
passagerer muligvis allerede slukket deres mobiltelefoner på grund af den boarding, der 
egentlig skulle begynde.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 14 –stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis passageren ikke har købt en billet 
direkte fra det transporterende 
luftfartsselskab, men gennem en formidler, 
der er etableret i Unionen, giver denne 
formidler passageroplysningerne til 
luftfartsselskabet, på betingelse af at 
passageren har givet udtrykkelig, skriftlig 
tilladelse hertil. Denne tilladelse kan kun 
gives ved et aktivt valg. Luftfartsselskabet 
kan udelukkende benytte disse oplysninger 
til at opfylde de i denne artikel
omhandlede informationsforpligtelser og 
ikke til markedsføring, og de skal slette 
oplysningerne senest 72 timer efter, at 
befordringskontrakten er udført. 
Behandling, adgang og lagring af disse 
oplysninger skal foregå i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF 

6. Hvis passageren ikke har købt en billet 
direkte fra det transporterende 
luftfartsselskab, men gennem en formidler, 
der er etableret i Unionen, giver denne 
formidler passageroplysningerne til 
luftfartsselskabet, på betingelse af at 
passageren har givet udtrykkelig, skriftlig 
tilladelse hertil. Denne tilladelse kan kun 
gives ved et aktivt valg. Luftfartsselskabet 
kan udelukkende benytte disse oplysninger 
til at opfylde de i denne forordning
omhandlede informationsforpligtelser og 
ikke til markedsføring, og de skal slette 
oplysningerne senest syv dage efter, at 
befordringskontrakten er udført. 
Behandling, adgang og lagring af disse 
oplysninger skal foregå i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF 
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af 24. oktober 1995 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger.

af 24. oktober 1995 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger.

Or. de

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 16 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På reservationstidspunktet informerer 
luftfartsselskaberne passagererne om 
procedurerne for behandling af deres krav 
og klager for så vidt angår de rettigheder, 
der er fastsat i denne forordning, og om 
relevante kontaktadresser, som 
passagererne kan indgive krav og klager til, 
bl.a. via elektroniske midler. 
Luftfartsselskabet informerer også 
passagererne om det eller de organer, der 
tager sig af behandling af klager fra 
passagerer.

1. På reservationstidspunktet informerer 
luftfartsselskaberne passagererne om 
procedurerne for behandling af deres krav 
og klager for så vidt angår de rettigheder, 
der er fastsat i denne forordning, og om 
relevante kontaktadresser, som 
passagererne kan indgive krav og klager til, 
bl.a. via elektroniske midler. 
Luftfartsselskabet informerer også 
passagererne om det eller de organer, der 
tager sig af behandling af klager fra 
passagerer, og om fristen i artikel 16a, stk.
2, for at gøre sit krav gældende.

Or. de

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 16 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en passager ønsker at indgive en 
klage til luftfartsselskabet for så vidt angår 
de rettigheder, der er omfattet af denne 
forordning, skal den indgives senest tre 

2. Hvis en passager ønsker at indgive et 
krav eller en klage til luftfartsselskabet i 
forbindelse med de i denne forordning
fastlagte rettigheder, skal den indgives
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måneder efter den dato, hvor flyvningen 
foregik eller var planlagt til at skulle 
foregå. Senest 7 dage efter at have 
modtaget klagen bekræfter 
luftfartsselskabet over for passageren 
modtagelsen af klagen. Senest to måneder 
efter at have modtaget klagen, giver 
luftfartsselskabet passageren et 
fyldestgørende svar.

skriftligt eller elektronisk senest tre 
måneder efter datoen for det planlagte 
starttidspunkt. Senest 7 dage efter at have 
modtaget kravet eller klagen bekræfter 
luftfartsselskabet over for passageren 
modtagelsen af klagen. Senest to måneder 
efter at have modtaget kravet eller klagen, 
giver luftfartsselskabet passageren et 
fyldestgørende svar.

Or. de

Begrundelse

Her blandes krav og klager. En officiel klage finder i henhold til stk. 2 først sted, når 
passageren kontakter et hertil udnævnt organ for at indgive en klage mod luftfartsselskabets 
svar.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 a – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det civilretlige krav forældes, hvis det 
ikke gøres retligt gældende inden for to år 
efter dets opståen. Medlemsstaterne 
sikrer, at parter, der for at fremskynde 
bilæggelsen af en tvist gør brug af 
nationale håndhævelsesorganer eller 
alternative tvistbilæggelsesinstanser i 
henhold til direktiv 2013/11 EU af 21. maj 
2013, hvis resultater ikke er bindende, 
ikke efterfølgende hindres i at anlægge 
sag i forbindelse med denne tvist, fordi 
forældelsesfristen er udløbet under 
proceduren. Dette berører ikke 
bestemmelser om forældelsesfrister i 
internationale aftaler, som 
medlemsstaterne er part i.

Or. de
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Begrundelse

For at sikre ensartede betingelser og for gøre det lettere for forbrugerne bør der her gælde 
ensartede regler. Indholdet af dette stykke er identisk med det nyligt udstedte direktiv om 
alternativ tvistbilæggelse.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 16 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I henhold til relevant EU-lovgivning og 
national lovgivning udpeger hver 
medlemsstat et nationalt organ eller 
nationale organer, der er ansvarlige for 
udenretlig tvistbilæggelse mellem 
luftfartsselskaber og passagerer for så vidt 
angår de rettigheder, der er omfattet af 
denne forordning.

3. I henhold til relevant EU-lovgivning og 
national lovgivning udpeger hver 
medlemsstat et nationalt organ eller 
nationale organer, der er ansvarlige for 
udenretlig tvistbilæggelse mellem 
luftfartsselskaber og passagerer (krav) for 
så vidt angår de rettigheder, der er omfattet 
af denne forordning.

Or. de

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 16 a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest syv dage efter at have modtaget 
klagen bekræfter det udpegede organ 
modtagelsen af klagen og sender en kopi til 
det relevante nationale håndhævelsesorgan. 
Fristen for at give det endelige svar til 
klageren må ikke overskride tre måneder
efter modtagelsen af klagen. Der sendes 
også en kopi af det endelig svar til det 
nationale håndhævelsesorgan.

5. Senest syv dage efter at have modtaget 
klagen bekræfter det udpegede organ 
modtagelsen af klagen og sender en kopi til 
det relevante nationale håndhævelsesorgan. 
Fristen for at give det endelige svar til 
klageren må under ingen omstændigheder
overskride 90 kalenderdage efter 
modtagelsen af klagen. Der sendes også en 
kopi af det endelig svar til det nationale 
håndhævelsesorgan.
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Or. de

Begrundelse

Dette vil være identisk med direktiv 2013/11 om alternativ tvistbilæggelse.

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 16 a – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Uafhængigt af de nævnte nationale 
håndhævelsesorganer bevarer passageren 
sin ret til sagsanlæg ved en civil domstol.

Or. de

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 16 b – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen undersøger efter 
anmodning fra en medlemsstat eller på eget 
initiativ tilfælde, hvor der er forskel på 
anvendelsen og håndhævelsen af en 
hvilken som helst af bestemmelserne i 
denne forordning, navnlig hvad angår 
fortolkningen af usædvanlige 
omstændigheder, og præciserer 
bestemmelserne i denne forordning med 
henblik på at fremme en fælles tilgang. Til 
det formål kan Kommissionen vedtage en 
henstilling efter høring af det i artikel 16c 
omhandlede udvalg.

4. Kommissionen undersøger efter 
anmodning fra en medlemsstat eller på eget 
initiativ tilfælde, hvor der er forskel på 
anvendelsen og håndhævelsen af en 
hvilken som helst af bestemmelserne i 
denne forordning, navnlig hvad angår 
fortolkningen af usædvanlige 
omstændigheder, og præciserer 
bestemmelserne i denne forordning ved en 
delegeret retsakt gennem tilsvarende 
udvidelse af bilag I med henblik på at 
fremme en fælles tilgang. Til det formål 
kan Kommissionen vedtage en henstilling 
efter høring af det i artikel 16c omhandlede 
udvalg.



PE516.966v02-00 40/52 PA\1003180DA.doc

DA

Or. de

Begrundelse

Her skal processen finde sted ved en delegeret retsakt. Listen er ikke udtømmende. 
Konsekvenserne for forbrugerne/passagererne er store.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 2027/97
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EF-luftfartsselskabet har en 
klageformular i lufthavnen, som 
passageren kan benytte til øjeblikkeligt at 
indgive en klage over beskadiget eller 
forsinket bagage. En sådan klageformular, 
der kan have form af en Property 
Irregularity Report (PIR), accepteres af 
luftfartsselskabet i lufthavnen som en klage 
i henhold til artikel 31, stk. 2, i 
Montrealkonventionen. Denne mulighed 
påvirker ikke passagerens ret til at indgive 
en klage gennem andre midler inden for de 
frister, som fremgår af 
Montrealkonventionen.

2. EF-luftfartsselskabet har en 
klageformular på alle officielle EU-sprog i 
lufthavnen, som passageren kan benytte til 
øjeblikkeligt at indgive en klage over 
beskadiget eller forsinket bagage. En sådan 
klageformular, der kan have form af en 
Property Irregularity Report (PIR), 
accepteres af luftfartsselskabet i lufthavnen 
som en klage i henhold til artikel 31, stk. 2, 
i Montrealkonventionen. Denne mulighed 
påvirker ikke passagerens ret til at indgive 
en klage gennem andre midler inden for de 
frister, som fremgår af 
Montrealkonventionen.

Or. de

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 2027/97
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af stk. 1, må en 
forskudsudbetaling ikke være mindre end 
18 096 SDR udtrykt i euro pr. passager i 
tilfælde af død. Kommissionen tillægges 
beføjelser til ved hjælp af en delegeret 

2. Med forbehold af stk. 1, må en 
forskudsudbetaling ikke være mindre end 
20 000 EUR pr. passager i tilfælde af død. 
Kommissionen tillægges beføjelser til ved 
hjælp af en delegeret retsakt i 
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retsakt i overensstemmelse med artikel 6c 
at justere dette beløb efter en afgørelse 
truffet af Organisationen for International 
Civil Luftfart i medfør af artikel 24, stk. 2, 
i Montrealkonventionen. Ved enhver 
justering af ovennævnte beløb ændres det 
tilsvarende beløb i bilaget.

overensstemmelse med artikel 6c at justere 
dette beløb efter en afgørelse truffet af 
Organisationen for International Civil 
Luftfart i medfør af artikel 24, stk. 2, i 
Montrealkonventionen. Ved enhver 
justering af ovennævnte beløb ændres det 
tilsvarende beløb i bilaget.

Or. de

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2027/97
Artikel 6 c – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.

1. Beføjelsen i alle disse forordninger til at 
vedtage delegerede retsakter tillægges 
Kommissionen på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.

Or. de

Begrundelse

Artikel 6 c skal gælde for begge forordninger: Forordning (EØF) nr. 261/2004 OG 2027/97.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 d – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et luftfartsselskab har fuld kommerciel 
frihed til at fastsætte de vilkår, under 
hvilke det tillader bagage at blive 
transporteret, men de skal ved reservation
og ved indcheckningsskrankene (herunder 
self service-automater til check-in) klart 
angive, hvor meget bagage passagerne 

1. Et luftfartsselskab har fuld kommerciel 
frihed til at fastsætte de vilkår, under 
hvilke det tillader bagage at blive 
transporteret, men de skal ved begyndelsen 
på hver reservationsproces og ved 
indcheckningsskrankene (herunder self 
service-automater til check-in) klart 
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maksimalt kan medbringe som håndbagage 
og indskrevet bagage på hver af de 
flyvninger, der indgår i passagerens 
reservation, herunder eventuelle 
begrænsninger for antallet af stykker, som 
måtte gælde for den maksimalt tilladte 
bagage. Hvis der tillægges gebyrer for 
transport af bagage, angiver
luftfartsselskaberne klart de nærmere regler 
for disse gebyrer ved reservation og efter 
anmodning i lufthavnen.

angive, hvor meget bagage passagerne 
maksimalt kan medbringe som håndbagage 
og indskrevet bagage på hver af de 
flyvninger, der indgår i passagerens 
reservation, herunder eventuelle 
begrænsninger for antallet af stykker, som 
måtte gælde for den maksimalt tilladte 
bagage. Hvis der tillægges gebyrer for 
transport af bagage, skal
luftfartsselskaberne klart angive de 
nærmere regler for disse gebyrer ved
begyndelsen på hver reservationsproces
og efter anmodning i lufthavnen. Ekstra 
gebyrer skal offentliggøres klart og 
gennemsigtigt og skal uafhængigt af 
reservationstypen kunne betales med den 
egentlig rejsereservationsproces. Denne 
forpligtelse gælder også for de udbydere, 
der tilbyder flyveydelser i 
luftfartsselskabets navn. Ekstra gebyrer er 
del af den samlede billetpris.

Or. de

Begrundelse

Som allerede indført med forordning 1008/2008 understreges hermed igen forpligtelsen til 
prisgennemsigtighed ved reservationsprocessens begyndelse. I denne forbindelse skal 
forpligtelsen gælde for alle udbydere, f.eks. også rejsebureauer, internetrejseportaler og 
formidlere.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2027 /97
Artikel 6 d – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Håndbagage måler mindst 55 cm x 40 
cm x 20 cm og må mindst veje 6 kg.

Or. de

Begrundelse

De nævnte værdier er de mindste værdier hos de i øjeblikket opererende luftfartsselskaber. 



PA\1003180DA.doc 43/52 PE516.966v02-00

DA

Med disse minimumsværdier undgår man, at der i fremtiden indføres ekstra gebyrer på 
håndbagage fra en minimumsstørrelse.

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2027/97
Artikel 6 d – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis håndbagage overføres fra flyet til 
fragtrummet før indstigningen i flyet eller 
før flyets start, skal denne overrækkes 
passageren som håndbagage, når flyet 
forlades.

Or. de

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2027/97
Artikel 6 e – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et EF-luftfartsselskab tillader en 
passager at medbringe et musikinstrument i 
et luftfartøjs passagerkabine, forudsat at 
gældende sikkerhedsregler og de tekniske 
specifikationer og begrænsninger for det 
pågældende luftfartøj tillader det. 
Musikinstrumenter kan medbringes som 
bagage i passagerkabinen, forudsat at de 
kan placeres sikkert i et egnet bagagerum i 
kabinen eller under et passende 
passagersæde. Et luftfartsselskab kan 
beslutte, at et musikinstrument regnes for 
en del af passagerens håndbagage, og at det 
ikke kan medbringes ud over den tilladte 
håndbagage.

1. Et EF-luftfartsselskab kan tillade en 
passager at medbringe et musikinstrument i 
et luftfartøjs passagerkabine, forudsat at 
gældende sikkerhedsregler og de tekniske 
specifikationer og begrænsninger for det 
pågældende luftfartøj tillader det. 
Musikinstrumenter kan medbringes som 
bagage i passagerkabinen, forudsat at de 
kan placeres sikkert i et egnet bagagerum i 
kabinen eller under et passende 
passagersæde. Et luftfartsselskab kan 
beslutte, at et musikinstrument regnes for 
en del af passagerens håndbagage, og at det 
ikke kan medbringes ud over den tilladte 
håndbagage.

Or. de
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Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2027/97
Artikel 6 e – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis et musikinstrument er for stort til at 
blive placeret sikkert i et egnet bagagerum 
i selve kabinen eller under et egnet 
passagersæde, kan et luftfartsselskab kræve 
betaling for en ekstra flybillet, hvis 
sådanne musikinstrumenter medbringes 
som håndbagage på et ekstra sæde. Hvis 
der købes et ekstra sæde, bør 
luftfartsselskabet så vidt muligt søge at 
placere passageren og musikinstrumentet 
ved siden af hinanden. Musikinstrumenter 
placeres, hvis det er muligt og efter 
anmodning, i en opvarmet del af 
luftfartøjets fragtrum, forudsat at gældende 
sikkerhedsregler, pladsforhold og de 
tekniske specifikationer for det pågældende 
luftfartøj tillader det. Et luftfartøjsselskab 
angiver klart i sine betingelser og vilkår, på 
hvilket grundlag musikinstrumenter vil 
blive transporteret, og hvilke gebyrer der 
vil blive opkrævet herfor.

2. Hvis et musikinstrument er for stort til at 
blive placeret sikkert i et egnet bagagerum 
i selve kabinen eller under et egnet 
passagersæde, kan et luftfartsselskab kræve 
betaling for en ekstra flybillet, der skal 
være uden gældende lufthavnsskatter,
hvis sådanne musikinstrumenter 
medbringes som håndbagage på et ekstra 
sæde. Hvis der købes et ekstra sæde, bør 
luftfartsselskabet så vidt muligt søge at 
placere passageren og musikinstrumentet 
ved siden af hinanden. Musikinstrumenter 
placeres, hvis det er muligt og efter 
anmodning, i en opvarmet del af 
luftfartøjets fragtrum, forudsat at gældende 
sikkerhedsregler, pladsforhold og de 
tekniske specifikationer for det pågældende 
luftfartøj tillader det. Luftfartsselskaberne 
skal forsynes sådanne instrumenter med 
særlige etiketter for at sikre, at de 
behandles med tilstrækkelig forsigtighed.
Et luftfartøjsselskab angiver klart i sine 
betingelser og vilkår, på hvilket grundlag 
musikinstrumenter vil blive transporteret, 
og hvilke gebyrer der vil blive opkrævet 
herfor.

Or. de

Begrundelse

Hvis der skal købes en ekstra siddeplads til et instrument, skal den være uden gældende 
afgifter, som minimum dog uden lufthavnsskatter.
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Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende.

Denne forordning træder i kraft dagen efter 
offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende. Den gælder for alle flyvninger 
og rejser, der har planlagt starttidspunkt 
fra kl. 00.00 på denne dag.

Or. de

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Følgende omstændigheder anses for at 
være usædvanlige:

1. Følgende omstændigheder skal til 
enhver tid med bindende virkning anses
for at være usædvanlige:

Or. de

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – stk. 1 – Rækkefølge fra 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii.
i.
iv.
ii.
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v.
vi.
vii.

Or. de

Begrundelse

Rækkefølgen skal være baseret på årsagens betydning.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I– stk. 1 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii. tekniske problemer, som ikke er en del 
af luftfartøjets normale drift, f.eks. 
konstatering af en defekt under 
gennemførelsen af den pågældende 
flyvning, som gør det umuligt at fortsætte 
flyvningen normalt; eller en skjult defekt, 
som opdages af fabrikanten eller en 
kompetent myndighed, og som indvirker 
på flysikkerheden

ii. tekniske problemer, som ikke er en del 
af luftfartøjets normale drift, f.eks. 
konstatering af en defekt under 
gennemførelsen af den pågældende 
flyvning, som gør det umuligt at fortsætte 
flyvningen normalt; og en skjult defekt, 
som opdages af fabrikanten eller en 
kompetent myndighed, og som indvirker 
på flysikkerheden

Or. de

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – stk.1 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii. sikkerhedsrisici, sabotagehandlinger 
eller terrorisme, som gør det umuligt at 
gennemføre flyvningen på sikker måde

iii. krig, politiske uroligheder og optøjer,
sikkerhedsrisici, sabotagehandlinger eller 
terrorisme, som gør det umuligt at 
gennemføre flyvningen på sikker måde
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Or. de

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – stk. 1 – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv. livstruende sundhedsrisici eller 
medicinske nødsituationer, der gør det 
nødvendigt at afbryde eller ændre kursen 
for den pågældende flyvning

iv. sundhedsrisici eller medicinske 
nødsituationer, der gør det nødvendigt at 
afbryde eller ændre kursen for den 
pågældende flyvning

Or. de

Begrundelse

Det er uklart, hvem der skal vurdere, hvornår en sundhedsrisiko er livstruende.

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – stk. 1 – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii. arbejdsstridigheder hos det 
transporterende luftfartsselskab eller hos
vigtige serviceydere som f.eks. lufthavne 
og lufttrafiktjenesteudøvere.

vii. arbejdsstridigheder hos vigtige 
serviceydere som f.eks. lufthavne og 
lufttrafiktjenesteudøvere

Or. de

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – stk. 1 – nr. iii a (nyt)



PE516.966v02-00 48/52 PA\1003180DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia. arbejdsstridigheder hos det 
transporterende luftfartsselskab

Or. de

Begrundelse

Arbejdsstridigheder hos det transporterende luftfartsselskab kan styres og undgås, og de kan 
derfor ikke bruges som undskyldning. Arbejdsstridigheder hos andre virksomheder er en 
anden sag.

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Bilag I
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag I – stk. 2 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i. tekniske problemer, som er en del af 
luftfartøjets normale drift, f.eks. et 
problem, der er konstateret under 
rutinevedligeholdelsen eller under 
inspektion af luftfartøjet før flyvningen, 
eller som opstår, fordi denne 
vedligeholdelse eller inspektion før 
flyvningen ikke er udført korrekt, og

i. tekniske problemer, som er en del af 
luftfartøjets normale drift, f.eks. et 
problem, der burde være konstateret under 
rutinevedligeholdelsen eller under 
inspektion af luftfartøjet før flyvningen, 
eller som opstår, fordi denne 
vedligeholdelse eller inspektion før 
flyvningen ikke er udført korrekt, og

Or. de

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 2
Forordning (EF) nr. 2027/97
Bilag II – overskrift 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der er ingen finansielle grænser for 
ansvaret for en passagers død eller 
personskade forårsaget af en ulykke om 
bord på luftfartøjet eller under enten 

Der er ingen finansielle grænser for 
ansvaret for en passagers død eller 
personskade forårsaget af en ulykke om 
bord på luftfartøjet eller under enten 
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indstigning eller udstigning. For skader på 
op til 113 100 SDR (afrundet beløb i lokal 
valuta) kan luftfartsselskabet ikke
udelukke eller begrænse sit ansvar. 
Luftfartsselskabet hæfter ikke for højere 
beløb, hvis det kan godtgøre, at det ikke 
skyldes forsømmelighed eller anden fejl fra 
selskabets side, eller at skaden 
udelukkende skyldes forsømmelighed eller 
anden fejl fra en tredjeparts side.

indstigning eller udstigning. For skader på 
op til 130 000 EUR kan luftfartsselskabet 
ikke udelukke eller begrænse sit ansvar. 
Luftfartsselskabet hæfter ikke for højere 
beløb, hvis det kan godtgøre, at det ikke 
skyldes forsømmelighed eller anden fejl fra 
selskabets side, eller at skaden 
udelukkende skyldes forsømmelighed eller 
anden fejl fra en tredjeparts side.

Or. de

Begrundelse

Dette er en EU-forordning. Det er ikke nødvendigt at anvende SDR som valutaenhed her. For 
forbrugerne er afrundede beløb i euro lettest at forholde sig til. Niveauet kan tilpasses med 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 3
Forordning (EF) nr. 2027/97
Bilag II – overskrift 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en passager bliver dræbt eller såret, 
skal luftfartsselskabet give en 
forskudsbetaling til at dække øjeblikkelige 
økonomiske behov inden for 15 dage efter 
identifikationen af den person, der har ret 
til kompensation. I tilfælde af død må 
denne forskudsbetaling ikke være mindre 
end 18 096 SDR (afrundet beløb i lokal 
valuta).

Hvis en passager bliver dræbt eller såret, 
skal luftfartsselskabet give en 
forskudsbetaling til at dække øjeblikkelige 
økonomiske behov inden for 15 dage efter 
identifikationen af den person, der har ret 
til kompensation. I tilfælde af død må 
denne forskudsbetaling ikke være mindre 
end 21 000 EUR.

Or. de

Begrundelse

Dette er en EU-forordning. Det er ikke nødvendigt at anvende SDR som valutaenhed her. For 
forbrugerne er afrundede beløb i euro lettest at forholde sig til. Niveauet kan tilpasses med 
delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 4
Forordning (EF) nr. 2027/97
Bilag II – overskrift 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af passagerforsinkelse er 
luftfartsselskabet ansvarligt for skader, 
medmindre alle forholdsregler, der med 
rimelighed kunne træffes for at undgå 
skaden, var blevet truffet, eller det ikke var 
muligt at træffe sådanne forholdsregler. 
Ved passagerforsinkelse er 
erstatningsansvaret begrænset til 4 694 
SDR (afrundet beløb i lokal valuta).

I tilfælde af passagerforsinkelse er 
luftfartsselskabet ansvarligt for skader, 
medmindre alle forholdsregler, der med 
rimelighed kunne træffes for at undgå 
skaden, var blevet truffet, eller det ikke var 
muligt at træffe sådanne forholdsregler. 
Ved passagerforsinkelse er 
erstatningsansvaret begrænset til 5 200 
EUR.

Or. de

Begrundelse

Dette er en EU-forordning. Det er ikke nødvendigt at anvende SDR som valutaenhed her. For
forbrugerne er afrundede beløb i euro lettest at forholde sig til. Niveauet kan tilpasses med 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 5
Forordning (EF) nr. 2027/97
Bilag II – overskrift 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af bortkommet, beskadiget eller 
forsinket bagage er luftfartsselskabet 
ansvarligt for op til 1 113 SDR (afrundet 
beløb i lokal valuta), idet denne 
erstatningsgrænse gælder pr. person og 
ikke pr. stykke indchecket bagage, 
medmindre der er aftalt en højere grænse 
mellem luftfartsselskabet og passageren 
ved en særlig interesseerklæring. 
Luftfartsselskabet er ikke ansvarligt for 
beskadiget eller bortkommet bagage, hvis 
beskadigelsen eller bortkomsten skyldes 

Bagage anses for tabt efter 15 dage. I 
tilfælde af bortkommet, beskadiget eller 
forsinket bagage er luftfartsselskabet 
ansvarligt for op til 1 300 EUR, idet denne 
erstatningsgrænse gælder pr. person og 
ikke pr. stykke indchecket bagage, 
medmindre der er aftalt en højere grænse 
mellem luftfartsselskabet og passageren 
ved en særlig interesseerklæring. 
Luftfartsselskabet er ikke ansvarligt for 
beskadiget eller bortkommet bagage, hvis 
beskadigelsen eller bortkomsten skyldes 
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kvaliteten af eller en defekt ved bagagen. 
Luftfartsselskabet er ikke ansvarligt for 
forsinket bagage, hvis alle forholdsregler, 
der med rimelighed kunne træffes for at
undgå skaden som følge af forsinkelsen af 
bagagen, var blevet truffet, eller det ikke 
var muligt at træffe sådanne forholdsregler. 
For håndbagages vedkommende, herunder 
personlige ting, er luftfartsselskabet kun 
ansvarligt, hvis det er skyld i skaden.

kvaliteten af eller en defekt ved bagagen. 
Luftfartsselskabet er ikke ansvarligt for 
forsinket bagage, hvis alle forholdsregler, 
der med rimelighed kunne træffes for at 
undgå skaden som følge af forsinkelsen af 
bagagen, var blevet truffet, eller det ikke 
var muligt at træffe sådanne forholdsregler. 
For håndbagages vedkommende, herunder 
personlige ting, er luftfartsselskabet kun 
ansvarligt, hvis det er skyld i skaden.

Or. de

Begrundelse

Dette er en EU-forordning. Det er ikke nødvendigt at anvende SDR som valutaenhed her. For 
forbrugerne er afrundede beløb i euro lettest at forholde sig til. Niveauet kan tilpasses med 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 6
Forordning (EF) nr. 2027/97
Bilag II – overskrift 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En passager kan opnå en højere 
erstatningsgrænse ved at indgive en særlig 
erklæring senest ved indcheckningen og 
ved at betale et tillægsgebyr, hvis det 
kræves. Dette tillægsgebyr baseres på en 
tarif, som er relateret til de ekstra 
omkostninger, der er forbundet med 
transport og forsikring af den pågældende 
bagage, ud over erstatningsgrænsen på
1 131 SDR. Passagerne underrettes efter 
anmodning om denne tarif. Handicappede 
og bevægelseshæmmede passagerer 
tilbydes systematisk og gratis at kunne 
vælge at indgive en særlig 
interesseerklæring for transporten af deres 
mobilitetsudstyr.

En passager kan opnå en højere 
erstatningsgrænse ved at indgive en særlig 
erklæring senest ved indcheckningen og 
ved at betale et tillægsgebyr, hvis det 
kræves. Dette tillægsgebyr baseres på en 
tarif, som er relateret til de ekstra 
omkostninger, der er forbundet med 
transport og forsikring af den pågældende 
bagage, ud over erstatningsgrænsen på
1 150 EUR. Passagerne underrettes efter 
anmodning om denne tarif. Handicappede 
og bevægelseshæmmede passagerer 
tilbydes systematisk og gratis at kunne 
vælge at indgive en særlig 
interesseerklæring for transporten af deres 
mobilitetsudstyr.

Or. de
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Begrundelse

Dette er en EU-forordning. Det er ikke nødvendigt at anvende SDR som valutaenhed her. For 
forbrugerne er afrundede beløb i euro lettest at forholde sig til. Niveauet kan tilpasses med 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 7
Forordning (EF) nr. 2027/97
Bilag II – overskrift 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis bagagen er beskadiget, forsinket, 
bortkommet eller ødelagt, skal passageren 
under alle omstændigheder hurtigst muligt 
indgive en skriftlig klage til 
luftfartsselskabet. For beskadiget bagage 
gælder skal passageren indgive klage inden 
for 7 dage, og for forsinket bagage inden 
for 21 dage, i begge tilfælde fra den dato, 
hvor bagagen blev udleveret til passageren. 
For at passagererne lettere skal kunne 
opfylde disse frister, skal luftfartsselskabet 
give dem mulighed for at udfylde en 
klageformular i lufthavnen. En sådan 
klageformular, der kan have form af en 
Property Irregularity Report (PIR), skal 
accepteres af luftfartsselskabet i lufthavnen 
som en klage.

Hvis bagagen er beskadiget, forsinket, 
bortkommet eller ødelagt, skal passageren 
under alle omstændigheder hurtigst muligt 
indgive en skriftlig klage til 
luftfartsselskabet. For beskadiget bagage 
gælder skal passageren indgive klage inden 
for 10 dage, og for forsinket bagage inden 
for en måned, i begge tilfælde fra den dato, 
hvor bagagen blev udleveret til passageren. 
For at passagererne lettere skal kunne 
opfylde disse frister, skal luftfartsselskabet 
give dem mulighed for at udfylde en 
klageformular i lufthavnen. En sådan 
klageformular, der kan have form af en 
Property Irregularity Report (PIR), skal
stilles til rådighed på alle officielle EU-
sprog og accepteres af luftfartsselskabet i 
lufthavnen som en klage.

Or. de


