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LÜHISELGITUS

Arvestades asjaolu, et määruses (EÜ) nr 261/2004 esineva õigusliku ebaselguse tõttu on 
korduvalt pöördutud ja pöördutakse veelgi Euroopa Kohtusse, on määrust tingimata vaja
muuta. Sealjuures tuleks tagada lennureisijate ja lennuettevõtjate huvide õiglane 
tasakaalustatus. Määrust muutes peaks aga eesmärgiks seadma ka selle, et lennuettevõtjad 
tegeleksid oma teenuste ja kavade parandamisega. 

Selleks et Euroopa tarbijatele, kes reisijatena kahju kannatavad, asjaajamist lihtsustada, ei 
tohiks piirduda üksnes määruse üksikute osade täpsemaks muutmisega, vaid kogu teksti 
tuleks lihtsustada, selle arusaadavust ja loetavust parandada. Arvamuse koostaja esitab 
seetõttu ettepaneku loobuda võimalikult täielikult viidetest teistele määrustele või 
direktiividele ning selle asemel kasutada lahtiseletamist määruses endas. 
Reisijate vajadusi arvestades peaksid kõikide nimetatud määruste kohased vormid 
(formularid) olema kättesaadavad kõikides ELi ametlikes keeltes. See peaks hõlmama mitte 
ainult internetipõhiseid vorme, vaid ka lennujaamades kohapeal kasutatavaid vorme.

Määrus (EÜ) nr 261/2004

Nõuded ja diferentseerimine
Üks põhipunkte seoses määrusega (EÜ) nr 261/2004 on küsimus, milliste hilinemiste puhul 
tekib nõude õigus ja kuidas neid nõudeid diferentseerida. Arvamuse koostaja on oma 
arvamuses selles osas arvesse võtnud Euroopa Kohtu kohtupraktikat. Selguse huvides peab ta 
õigeks, et oleks vaid kaks kategooriat vastavalt lennu pikkusele – alla 3500 kilomeetri ja üle 
selle. Esimene kategooria hõlmab kuni 3500 kilomeetri pikkusi lende ja ELi siselende, 
kusjuures viimaste hulka loetakse ka lennud ELi ülemereterritooriumitele ja sealt tagasi. Siin 
peaks hüvitise ülemmäär olema 250 eurot ühe lennu kohta ja hüvitist makstakse, kui 
hilinemine on vähemalt kolmetunnine. Teine kategooria hõlmab 3500 kilomeetri pikkusi ja 
pikemaid lende. Nende puhul on nõude ülemmäär 600 eurot ja hüvitist makstakse, kui 
hilinemine on vähemalt viietunnine.
Selleks et asjakohaselt arvesse võtta odavlennufirmade majanduslikku olukorda, peaks olema 
ka võimalus, et hüvitis piirdub lennukipileti maksumusega. Sel juhul peab aga arvestuse 
aluseks olema täishind, mis hõlmab edasi-tagasilendu ja kõiki lisakulusid, eriti lisatasu pagasi 
eest. Hüvitise ülempiir on vastavalt 250 eurot ja 600 eurot. See on mõeldud 
ebaproportsionaalse hüvitamise vältimiseks. 

Hüvitisnõue peab hõlmama tekitatud kahju tervikuna. Seetõttu teeb arvamuse koostaja 
ettepaneku täpsustada artikli 12 lõikes 2 sätestatud korda selliselt, et käesoleva määruse alusel 
makstavat hüvitist ei tohi muu kahjuhüvitisnõude tõttu vähendada. Täpsustamine on vajalik 
ka Euroopa Kohtu pooleliolevat kohtuasja X ZR111 /12 arvestades.

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku lühendada lennurajal ootamisest tingitud hilinemise aega 
maksimaalselt kahe tunnini ja anda õigus lennuteekonna muutmiseks juba kolmetunnisest 
hilinemisest alates. Arvamuses on ka ettepanek, et reisijale tuleb juba varakult osutada 
artiklite 8 ja 9 kohast abi.
Arvamuse koostaja on seisukohal, et lendude hilinemise ja tühistamise korral, kui nendes ei 
ole süüdi lennuettevõtja, on ta kohustatud kandma mitte rohkem kui kolme hotellis ööbimise 
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kulud, maksimaalselt 150 eurot üks öö. Komisjoni määratud summa on mõningate 
sihtkohtade puhul ilmselt liiga väike, eriti kui on vaja edasilennu tõttu lennujaama lähedal 
ööbida. 

Arvamuses esitatakse direktiivile 2013/11 toetudes ja ühtsete tingimuste tagamiseks 
ettepanek, et aegumistähtaeg oleks üldiselt kaks aastat. Arvamuse koostaja peab vajalikuks 
kohustada lennuettevõtjaid tähtaegadele selgesõnaliselt tähelepanu juhtima.

Erakorraliste asjaolude loetelu 1. lisas
Arvamuses tehakse ettepanek muuta erakorralisena käsitatavate asjaolude järjestust loetelus, 
arvestades nende tähtsust. Vähendatakse tehniliste probleemide osa, turvalisusriskide loetelu 
aga laiendatakse. Nähakse ette, et töövaidlustes tuleb vahet teha tegutseva lennuettevõtja ja 
teiste lennuettevõtjate ning põhiteenuste osutajate vahel. Erakorralisi asjaolusid arvestatakse 
vastavalt vaid viimatinimetatute puhul. 

Kaebuse esitamise võimalused
Paljudelt lennureisijatelt saadud tagasiside näitab, et nende nõudmiste ja kaebustega ei 
tegeleta asjakohaselt. Sageli püüavad lennuettevõtjad nõude kõigepealt tagasi lükata, 
nimetades osalt põhjusi, mis ei pea paika. Sellistel juhtudel tuleks kasutusele võtta 
sanktsioonid. 
Selleks et nende täideviimist kergendada, peaks lisaks olema õigus nõuda täieliku teabe 
esitamist lendude hilinemise ja tühistamise ning lennuplaani muutmise põhjuste kohta. 
Vastasel korral ei ole võimalik saavutada eesmärki – tagada paremini lennureisijate õigusi. 

Määrus (EÜ) nr 2027/97

Kuna tegemist on ELi määrusega, peaks rahaliseks mõõtühikuks olema euro. Seepärast 
tehakse arvamuses ettepanek loobuda selguse huvides SDRi (Rahvusvahelise Valuutafondi 
arvestusühik) mõiste kasutamisest. Selle asemel esitatakse ümardatud summad, lähtudes 
SDRides väljendatud summade praegusest väärtusest. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma 
raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Määrust (EÜ) nr 261/2004 
kohaldatakse ka nende reisijate suhtes, kes 
on broneerinud lennureisi reisipaketi ühe 
osana. Samas tuleks täpsustada, et reisijad 

(6) Määrust (EÜ) nr 261/2004 
kohaldatakse ka nende reisijate suhtes, kes 
on broneerinud lennureisi reisipaketi ühe 
osana. Samas tuleks täpsustada, et reisijad 
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ei või kumuleerida õigusi, eelkõige ei või 
samaaegselt lähtuda nii käesolevast 
määrusest kui ka nõukogu 13. juuni 1990. 
aasta direktiivist 90/314/EMÜ 
reisipakettide, puhkusepakettide ja 
ekskursioonipakettide kohta. Reisijad 
peaksid saama valida, missugusele 
õigusaktile nad nõude esitamisel tuginevad, 
ent neil ei tohiks olla õigust nõuda ühe ja 
sama probleemi eest hüvitist mõlema 
õigusakti alusel. Reisijaid ei peaks 
puudutama see, kuidas lennuettevõtjad ja 
reisikorraldajad selliseid nõudeid omavahel 
jagavad.

ei või kumuleerida õigusi, eelkõige ei või 
samaaegselt lähtuda nii käesolevast 
määrusest kui ka nõukogu 13. juuni 1990.
aasta direktiivist 90/314/EMÜ 
reisipakettide, puhkusepakettide ja 
ekskursioonipakettide kohta, isegi kui 
eraldi või korraga nõude esitamine on 
põhimõtteliselt võimalik. Reisijad peaksid 
saama valida, missugusele õigusaktile nad 
nõude esitamisel tuginevad, ent neil ei 
tohiks olla õigust nõuda ühe ja sama 
probleemi eest hüvitist mõlema õigusakti 
alusel. Reisijaid ei peaks puudutama see, 
kuidas lennuettevõtjad ja reisikorraldajad 
selliseid nõudeid omavahel jagavad.

Or. de

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et suurendada reisijate kaitset, 
ei tohiks neid jätta maha edasi-
tagasipiletiga hõlmatud tagasilennust, 
kuna nad ei ole kasutanud 
väljalennupiletit.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

See ei tohi põhimõtteliselt võimalik olla ja seetõttu mainitakse seda ühes artiklis. Siinkohal 
võrdsustatakse kõik lennud, sõltumata kohale- või tagasilennust ja lennu alustamisest. Eraldi 
selgitust ei ole vaja.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Tuleks selgeks teha, et kui reisija ei 
soovi oma reisi ühte osa kasutada, võib ta 
sellest lennuettevõtjale teatada juba enne 
kavandatud väljalennuaega ja mitte alles 
tagantjärele, üksnes maksude tasumise 
nõude esitamiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Kui reisija otsustab kokkuleppe 
kohaselt reisida hilisemal ajal, tuleksid 
ärajäänud lennuga seotud sõidukulud 
lennujaama ja sealt tagasi hüvitada täies 
ulatuses. See hõlmab ühistranspordi ja 
takso kasutamise kulusid ning 
parkimistasu lennujaama parklas.

Or. de

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Määrusesse (EÜ) nr 261/2004 tuleks 
selge sõnaga lisada reisijate õigus saada 
hüvitist lennu pikaajalise hilinemise eest, 
võttes arvesse Euroopa Kohtu otsust 
liidetud kohtuasjades C-402/07 ja C-
432/07 (Sturgeon). Samal ajal tuleks 
pikendada ajavahemikku, millest pikema 
hilinemise korral tekib õigus hüvitisele, et 

(11) Määrusesse (EÜ) nr 261/2004 tuleks 
selge sõnaga lisada reisijate õigus saada 
hüvitist lennu pikaajalise hilinemise eest, 
võttes arvesse Euroopa Kohtu otsust 
liidetud kohtuasjades C-402/07 ja C-
432/07 (Sturgeon). Õigus 600 euro 
suurusele hüvitisele peaks olema vaid 
lendude puhul, mille pikkus on 3500 
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võtta arvesse lennundussektorile avalduvat 
finantsmõju ja lõpptulemusena vältida 
lendude tühistamise sagenemist. Selleks et 
tagada ELis reisijatele ühtsed 
hüvitamistingimused, peaks kõnealune 
ajapiir olema kogu ELis kõikide reisijate 
jaoks ühesugune, kuid see peaks sõltuma 
kolmandatesse riikidesse suunduva ja sealt 
saabuva lennureisi pikkusest, et võtta 
arvesse käitamisraskusi, mis 
lennuettevõtjatel tekivad seoses 
hilinemisega oma põhibaasist kaugel 
asuvates lennujaamades.

kilomeetrit ja üle selle, et võtta arvesse 
lennundussektorile avalduvat finantsmõju 
ja lõpptulemusena vältida lendude 
tühistamise sagenemist. Selleks et tagada 
ELis reisijatele ühtsed 
hüvitamistingimused, peaks kõnealune 
ajapiir olema kogu ELis kõikide reisijate 
jaoks ühesugune, kuid see peaks sõltuma 
kolmandatesse riikidesse suunduva ja sealt 
saabuva lennureisi pikkusest, et võtta 
arvesse käitamisraskusi, mis 
lennuettevõtjatel tekivad seoses 
hilinemisega oma põhibaasist kaugel 
asuvates lennujaamades.

Or. de

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Selleks et arvesse võtta ka 
finantsmõju odavlennusektorile, peaks 
saama esitada nõudeid hüvitise 
väljamaksmiseks kogu piletihinna 
ulatuses, kuid maksimaalselt käesolevas 
määruses nimetatud summa suuruses. 
Selles piletihinnas peaks sisalduma 
kohale- ja tagasilennu maksumus koos 
kõikide lisakuludega, näiteks 
pagasikuluga.

Or. de

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Reisijate teatavate õiguste, eelkõige 
majutusõiguse rakendamine on osutunud 
ebaproportsionaalseks võrreldes teatavate 
lühilendude käitamisest saadava tuluga. 
Seepärast tuleks lennud, mida teevad 
väiksed õhusõidukid lühikestel 
vahemaadel, vabastada kohustusest 
maksta majutuse eest, ent lennuettevõtja 
peaks siiski aitama reisijatel majutust 
leida.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Asjaomases artiklis ei nimetata mitte ainult väikesi õhusõidukeid, vaid ka alla 250 kilomeetri 
pikkusi vahemaid. Kui lennureisija on öösel lennujaamas „kinni”, st tal puudub võimalus 
kohe või mingil moel edasi sõita, tuleb talle võimaldada majutus. See, et tegemist on väikese 
lennukiga, ei ole tarbija süü.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Puudega inimeste, piiratud 
liikumisvõimega inimeste ja muude 
erivajadustega inimeste, nt saatjate 
reisivate laste, rasedate naiste ja eriarstiabi 
vajavate inimeste puhul võib majutuse 
korraldamine lennu katkestamise korral 
osutuda keerulisemaks. Seepärast ei tohiks 
erakorraliste asjaolude ilmnemisel või 
piirkondlike lendude puhul kehtivaid 
majutusõiguse piiranguid kohaldada nende 
reisijakategooriate suhtes.

(18) Puudega inimeste, piiratud 
liikumisvõimega inimeste ja muude 
erivajadustega inimeste, nt saatjate 
reisivate laste, rasedate naiste ja eriarstiabi 
vajavate inimeste puhul võib majutuse 
korraldamine lennu katkestamise korral 
osutuda keerulisemaks. Seepärast ei tohiks 
erakorraliste asjaolude ilmnemisel või 
piirkondlike lendude puhul kehtivaid 
majutusõiguse piiranguid põhimõtteliselt
kohaldada nende reisijakategooriate suhtes.

Or. de
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Lisaks reisijate nõuetekohasele 
teavitamisele nende õigustest lennu 
katkestamise korral tuleks neid ka 
nõuetekohaselt teavitada lennu katkemise
põhjustest kohe, kui sellekohane teave on 
olemas. Sellist teavet tuleks anda ka juhul, 
kui reisija on ostnud pileti ELis tegutseva 
vahendaja kaudu.

(20) Lisaks reisijate nõuetekohasele 
teavitamisele nende õigustest lennu
hilinemise, tühistamise, katkestamise või 
lennuplaani muutmise korral tuleks neid 
ka nõuetekohaselt teavitada vastavatest
põhjustest kohe, kui sellekohane teave on 
olemas. Reisijatel peaks olema õigus seda 
nõuda, kusjuures nõude mittetäitmine
võib kaasa tuua karistuse kohaldamise. 
See õigus kehtib ka juhul, kui reisija on 
ostnud pileti ELis tegutseva vahendaja 
kaudu.

Or. de

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et paremini tagada reisijate 
õiguste kaitse, tuleks täpsemalt kindlaks 
määrata riiklike täitevasutuste roll ja seda 
selgelt eristada reisijate üksikute kaebuste 
menetlemisest.

(21) Selleks et paremini tagada reisijate 
õiguste kaitse, tuleks täpsemalt kindlaks 
määrata riiklike täitevasutuste roll ja seda 
selgelt eristada reisijate üksikute kaebuste 
menetlemisest. Lisaks tuleks täpsustada, et 
Euroopa tarbijate huvisid arvestades ei 
tohi ületada kaebuse menetlemise 
maksimaalset tähtaega, mis on 90 päeva.

Or. de

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Reisijaid tuleks nõuetekohaselt 
teavitada asjakohasest lennuettevõtjatele 
nõuete ja kaebuste esitamise korrast ja nad 
peaksid saama vastuse mõistliku aja
jooksul. Samuti peaks reisijatel olema 
võimalik esitada lennuettevõtjate kohta 
kaebus kohtuväliselt. Kuna aga õigus 
tõhusale õiguskaitsevahendile kohtus on 
üks Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artiklis 47 tunnustatud põhiõigustest, ei 
tohiks kõnealused meetmed takistada 
reisijatel kohtusse pöörduda.

(22) Reisijaid tuleks nõuetekohaselt 
teavitada asjakohasest lennuettevõtjatele 
nõuete ja kaebuste esitamise korrast ja
vastavatest tähtaegadest, eriti artikli 16a 
lõikes 2 sätestatud tähtaegadest. Nad 
peaksid saama vastuse kahe kuu jooksul
pärast nõude või kaebuse laekumist.
Samuti peaks reisijatel olema võimalik 
esitada lennuettevõtjate kohta kaebus 
kohtuväliselt. Kuna aga õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile kohtus on üks 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 
tunnustatud põhiõigustest, ei tohiks 
kõnealused meetmed takistada reisijatel 
kohtusse pöörduda. Kohtuvälistes 
menetlustes ja kohtumenetlustes nõuete 
lihtsa, kiire ja odava lahendamise huvides 
tuleks eriti tähelepanu juhtida interneti 
kaudu teostatavatele ja alternatiivsele 
vaidluste lahendamise menetlustele ning 
Euroopa väiksemate kohtuvaidluste 
menetlusele.

Or. de

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Lennuettevõtjad peaksid olema 
osalised vaidluste lahendamise 
süsteemides vastavalt direktiivile 
2013/11/EL (tarbijavaidluste kohtuvälise 
lahendamise kohta). 

Or. de
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 b) Ühtsete tingimuste tagamiseks 
peaksid kaebused ja nõuded käesoleva 
määruse kohaselt aeguma kahe aasta 
möödudes nõude tekkimise ajast – ostetud 
lennu väljumise päevast.

Or. de

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Arvestades kaotsi läinud, kahjustada 
saanud või hilinenud pagasi kohta kaebuste 
esitamise lühikesi tähtaegu, peaksid 
lennuettevõtjad andma reisijatele 
võimaluse esitada kaebus sellekohasel 
vormil lennujaamas. Selleks võiks kasutada 
ka ühtset avaldust vara kadumise kohta
(PIR).

(31) Arvestades kaotsi läinud, kahjustada 
saanud või hilinenud pagasi kohta kaebuste 
esitamise lühikesi tähtaegu, peaksid 
lennuettevõtjad andma reisijatele 
võimaluse esitada kaebus sellekohasel
kõikides ELi ametlikes keeltes 
kättesaadaval vormil lennujaamas. Selleks 
võiks kasutada ka ühtset avaldust vara 
kadumise kohta (PIR).

Or. de

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Oluline on muuta määruses (EÜ) nr 
2027/97 esitatud rahalisi piirmäärasid, et 
võtta arvesse Rahvusvahelises 
Tsiviillennunduse Organisatsioonis 

(33) Oluline on rakendusaktiga muuta 
määruses (EÜ) nr 2027/97 esitatud rahalisi 
piirmäärasid, et võtta arvesse 
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(ICAO) 2009. aastal Montréali 
konventsiooni artikli 24 lõike 2 kohaselt 
läbi vaadatud majandusarengutendentse.

majandusarengutendentse.

Or. de

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„„reisikorraldaja — nõukogu 13. juuni 
1990. aasta direktiivi 90/314/EMÜ 
(reisipakettide, puhkusepakettide ja 
ekskursioonipakettide kohta) artikli 2 
punktis 2 määratletud isik;”

„„reisikorraldaja – isik, kes korraldab, 
rohkem kui juhuslikult ja ajuti, 
pakettreise ning müüb neid või pakub 
neid müügiks kas otse või vahendaja 
kaudu;”

Or. de

Selgitus

Suurema selguse ja tarbijasõbralikkuse huvides on parem loobuda igasugustest viidetest ning 
nende asemel esitada selged määratlused käesolevas määruses.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 2 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) „lennule registreerimine” – reisija 
registreerimine lennule kas lennuettevõtja 
enda või registreerimisega tegeleva 
teenindusettevõtte poolt või interneti 
kaudu;

Or. de
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Selgitus

Määruse inglisekeelse tekstis nimetatakse artikli 3 lõikes 2 praegu „pardaleminekut” 
(boarding), saksakeelses aga „registreerimist” (Abfertigung) See tekitab segadust seoses 
samas lõikes sätestatud tingimusega „45 minutit enne kavandatud väljumisaega” (kas see 
käib lennule registreerimise või pardalemineku kohta?).

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„„piiratud liikumisvõimega isik” –
määruse (EÜ) nr 1107/2006 (puudega ja 
liikumispuudega isikute õiguste kohta 
lennureisi puhul) artikli 2 punktis a 
määratletud mis tahes isik;”

„„puudega isik” või „piiratud 
liikumisvõimega isik” – isik, kelle 
liikumisvõime on reisi ajal füüsilise 
(meelelise või liikumisega seotud, püsiva 
või ajutise) või vaimse puude või 
kahjustuse või muu puude või vanuse 
tõttu piiratud ning kelle seisund nõuab 
asjakohast tähelepanu ning kõikidele 
lennureisijatele kättesaadavate teenuste 
kohandamist tema erivajadustele;”

Or. de

Selgitus

Suurema selguse ja tarbijasõbralikkuse huvides on parem loobuda igasugustest viidetest ning 
nende asemel esitada selged määratlused käesolevas määruses.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 – alapunkt e
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 2 – punkt m

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„m) „erakorralised asjaolud” – asjaolud, 
mis oma olemuselt või päritolult ei ole 
omased asjaomase lennuettevõtja 
tavapärasele tegevusele ja väljuvad tema 

„m) „erakorralised asjaolud” – asjaolud, 
mis oma olemuselt või päritolult ei ole 
omased asjaomase lennuettevõtja 
tavapärasele tegevusele ja väljuvad tema 
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tegeliku kontrolli alt. Käesoleva määruse 
kohaldamisel hõlmavad erakorralised 
asjaolud lisas esitatud asjaolusid;

tegeliku kontrolli alt. Käesoleva määruse 
kohaldamisel hõlmavad erakorralised 
asjaolud muu hulgas lisas esitatud 
asjaolusid;

Or. de

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) reisijal on kinnitatud broneering 
asjaomasele lennule ja ta tuleb kohale 
pardaleminekuks, v.a artiklis 5 osutatud 
tühistamise korral ja artiklis 6 osutatud 
sõiduplaanimuudatuse korral,

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– sätestatud korras ja ajaks, mille 
lennuettevõtja, reisikorraldaja või volitatud 
reisiagent on kirjalikult (sealhulgas 
elektrooniliselt) ette teatanud,

– sätestatud korras ja ajaks, mille 
lennuettevõtja, reisikorraldaja või volitatud 
reisiagent on kirjalikult (sealhulgas 
elektrooniliselt) ette teatanud, olles selleks 
ajaks lennule registreeritud, mille kohta 
talle on väljastatud pilet,

Or. de
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Selgitus

Registreerimise ja pardalemineku tähendus jääb segaseks. Käesoleva muudatusettepanekuga 
ja „lennule registreerimise” uue määratlusega täpsustatakse, et siin ei mõelda tegelikku 
pardaleminekut.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– mitte hiljem kui 45 minutit enne 
kavandatud väljumisaega või

– mitte hiljem kui 45 minutit enne 
kavandatud väljumisaega, olles selleks 
ajaks lennule registreeritud, mille kohta 
talle on väljastatud pilet, või

Or. de

Selgitus

Registreerimise ja pardalemineku tähendus jääb segaseks. Käesoleva muudatusettepanekuga 
ja „lennule registreerimise” uue määratlusega täpsustatakse, et siin ei mõelda tegelikku 
pardaleminekut.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„6. Käesolevat määrust kohaldatakse ka 
reisipaketilepingu alusel veetavate reisijate 
suhtes, kuid see ei mõjuta nõukogu 
direktiivist 90/314/EMÜ tulenevaid 
reisijate õigusi. Reisijal on õigus esitada 
nõudeid käesoleva määruse ja nõukogu 
direktiivi 90/314/EMÜ alusel, kuid ta ei 
või ühtede ja samade seikadega seoses 
taotleda õigusi mõlema õigusakti alusel, 
kui nende õigustega kaitstakse samu huve 

„6. Käesolevat määrust kohaldatakse ka 
reisipaketilepingu alusel veetavate reisijate 
suhtes, kuid see ei mõjuta nõukogu 
direktiivist 90/314/EMÜ tulenevaid 
reisijate õigusi. Reisijal on õigus esitada 
nõudeid käesoleva määruse ja nõukogu 
direktiivi 90/314/EMÜ alusel eraldi või 
korraga, kuid ta ei või ühtede ja samade 
seikadega seoses taotleda õigusi mõlema 
õigusakti alusel, kui nende õigustega 
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või kui neil on üks ja sama eesmärk.
Käesolevat määrust ei kohaldata juhul, kui 
reisipakett tühistatakse või lükatakse 
hilisemale ajale muul põhjusel kui lennu 
tühistamise või hilinemise tõttu.”

kaitstakse samu huve või kui neil on üks ja 
sama eesmärk. Käesolevat määrust ei 
kohaldata juhul, kui reisipakett tühistatakse 
või lükatakse hilisemale ajale muul 
põhjusel kui lennu tühistamise või 
hilinemise tõttu.”

Or. de

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3. Kui reisijad jäetakse lennureisist maha 
vastu nende tahtmist, maksab tegutsev 
lennuettevõtja reisijatele viivitamata
hüvitist vastavalt artiklile 7 ja abistab neid 
vastavalt artiklile 8. Kui artikli 8 lõike 1 
punkti b kohaselt valib reisija teekonna 
muutmise esimesel võimalusel ja kui uue 
lennu väljumisaeg on vähemalt kaks tundi 
pärast esialgset väljumisaega, abistab 
tegutsev lennuettevõtja reisijat vastavalt 
artiklile 9.”

„3. Kui reisijad jäetakse lennureisist –
kohale- või tagasilennust – maha vastu 
nende tahtmist, maksab tegutsev 
lennuettevõtja reisijatele võimalikult 
kiiresti hüvitist vastavalt artiklile 7 ja 
abistab neid vastavalt artiklile 8. Kui need 
reisijad valivad artikli 8 lõike 1 punkti b 
kohaselt teekonna muutmise esimesel 
võimalusel, abistab tegutsev lennuettevõtja
neid vastavalt artiklile 9.”

Or. de

Selgitus

Mingit tähtsust ei tohi olla sellel, kas kohalelennu piletit on kasutatud või mitte. Peale selle on 
lubamatu, et reisijale pakutakse midagi juua alles siis, kui hilinemine ületab kaks tundi.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 4 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ka 
tagasisõidupiletite suhtes, kui reisija 
jäetakse maha tagasilennust, kuna ta ei 
kasutanud väljalennuks ostetud piletit või 
ei maksnud sellekohast lisatasu.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Reisijat ei tohi kohalelennu pileti kasutamatajätmise pärast tagasilennust maha jätta.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui reisija või tema nimel tegutsev 
vahendaja annab teada, et ühe reisija või 
samas veolepingus märgitud mitme reisija 
nimes on kirjaviga, mistõttu võidakse 
reisija(d) lennust maha jätta, parandab 
lennuettevõtja vea üks kord hiljemalt 48 
tundi enne lennu väljumist, ilma et reisija 
või vahendaja peaks maksma lisatasu, v.a 
juhul, kui see on keelatud riigi või 
rahvusvaheliste õigusaktidega.”

5. Kui reisija või tema nimel tegutsev 
vahendaja annab teada, et ühe reisija või 
samas veolepingus märgitud mitme reisija 
nimes või tiitlis on viga, mistõttu võidakse 
reisija(d) lennust maha jätta, parandab 
lennuettevõtja vea üks kord hiljemalt 48 
tundi enne lennu väljumist, ilma et reisija 
või vahendaja peaks maksma lisatasu, v.a 
juhul, kui see on keelatud riigi või 
rahvusvaheliste õigusaktidega.”

Or. de

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„b) hoolitseb tegutsev lennuettevõtja 
teekonna muutmise korral, kui muudetud 
lennu mõistlikkuse piires eeldatav 
väljumisaeg on vähemalt kaks tundi 
pärast tühistatud lennu kavandatud 
väljumisaega, reisija eest artiklis 9 
kindlaksmääratud korras ning”;

„b) hoolitseb tegutsev lennuettevõtja 
teekonna muutmise korral reisija eest 
artiklis 9 kindlaksmääratud korras ning”;

Or. de

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 4 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„5. Sellise lennujaama käitaja, mille 
aastane veomaht on vähemalt kolme 
järjestikuse aasta jooksul olnud väiksem 
kui kolm miljonit reisijat, tagab, et 
lennujaama ja selle kasutajate, eelkõige 
lennuettevõtjate ja maapealse teeninduse 
teenuste osutajate, tegevust 
koordineeritakse nõuetekohaste 
hädaolukorra lahendamise kavadega, 
milles peetakse silmas võimalikke 
olukordi, et mitmed lennud tühistatakse 
ja/või hilinevad, mistõttu märkimisväärne 
arv reisijaid on sunnitud jääma lennujaama,
sh lennuettevõtja maksejõuetust või 
lennutegevusloa tühistamist. Hädaolukorra 
lahendamise kava eesmärk on tagada 
lennujaama jääma sunnitud reisijate 
nõuetekohane teavitamine ja abistamine.
Lennujaama käitaja edastab hädaolukorra 
lahendamise kava ja selle kõik muudatused 
artikli 16 kohaselt määratud riiklikule 
täitevasutusele. Eespool nimetatud 
reisijateveomahust väiksema mahuga 
lennujaama käitaja teeb mõistlikke 

„5. Sellise ELis asuva lennujaama käitaja, 
mille aastane veomaht on vähemalt kolme 
järjestikuse aasta jooksul olnud väiksem 
kui kolm miljonit reisijat, tagab, et 
lennujaama ja selle kasutajate, eelkõige 
lennuettevõtjate ja maapealse teeninduse 
teenuste osutajate, tegevust 
koordineeritakse nõuetekohaste 
hädaolukorra lahendamise kavadega, 
milles peetakse silmas võimalikke 
olukordi, et mitmed lennud tühistatakse 
ja/või hilinevad, mistõttu märkimisväärne 
arv reisijaid on sunnitud jääma lennujaama,
sh lennuettevõtja maksejõuetust või 
lennutegevusloa tühistamist. Hädaolukorra 
lahendamise kava eesmärk on tagada 
lennujaama jääma sunnitud reisijate 
nõuetekohane teavitamine ja abistamine.
Lennujaama käitaja edastab hädaolukorra 
lahendamise kava ja selle kõik muudatused 
artikli 16 kohaselt määratud riiklikule 
täitevasutusele. Eespool nimetatud 
reisijateveomahust väiksema mahuga 
lennujaama käitaja teeb mõistlikke 



PA\1003180ET.doc 19/52 PE516.966v02-00

ET

jõupingutusi, et koordineerida lennujaama 
kasutajate tegevust ning abistada ja 
teavitada lennujaamas olema sunnitud 
reisijaid sellises olukorras.”

jõupingutusi, et koordineerida lennujaama 
kasutajate tegevust ning abistada ja 
teavitada lennujaamas olema sunnitud 
reisijaid sellises olukorras.”

Or. de

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) artikli 9 lõike 1 punktis a ja artikli 9 
lõikes 2 osutatud abi, kui lend hilineb 
vähemalt kaks tundi, ning

i) artikli 9 lõike 1 punktis a ja artikli 9 
lõikes 2 osutatud abi, ning

Or. de

Selgitus

Ei saa pidada õigeks, et reisija peab kaks tundi ootama, enne kui talle klaas vett antakse.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) artikli 9 lõike 1 punktides b ja c
osutatud abi, kui lend hilineb vähemalt viis
tundi ja hilinemine hõlmab üht või mitut 
ööd; ning

ii) artikli 8 lõikes 1 osutatud abi, kui lend 
hilineb vähemalt kolm tundi.

Or. de

Selgitus

Punktide ii) ja iii) kohad tuleks omavahel vahetada.
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) artikli 8 lõike 1 punktis a osutatud abi, 
kui lend hilineb vähemalt viis tundi.

iii) artikli 9 lõike 1 punktides b ja c
osutatud abi, kui lend hilineb vähemalt
kolm tundi ja hilinemine hõlmab üht või 
mitut ööd; ning

Or. de

Selgitus

Punktide ii) ja iii) kohad tuleks omavahel vahetada.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) viis tundi pärast kavandatud 
saabumisaega või hiljem kõikide 
ühendusesiseste lennureiside puhul ja 
kolmandatesse riikidesse suunduvate / 
kolmandatest riikidest saabuvate 3 500
kilomeetri pikkuste või lühemate 
lennureiside puhul;

a) kolm tundi pärast kavandatud 
saabumisaega või hiljem kõikide 
ühendusesiseste lennureiside puhul, 
liikmesriikide ülemereterritooriumitele 
suunduvad ja sealt saabuvad lennud 
kaasa arvatud, ja kolmandatesse riikidesse 
suunduvate / kolmandatest riikidest 
saabuvate 3 500 kilomeetri pikkuste või 
lühemate lennureiside puhul;

Or. de

Selgitus

Maksimaalse kestuse määramisel tuleks arvesse võtta olemasolevat kohtupraktikat. Käesolev 
säte peaks aga hõlmama ka ELi kuuluvaid ülemereterritooriume.
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) üheksa tundi pärast kavandatud 
saabumisaega või hiljem kolmandatesse 
riikidesse suunduvate / kolmandatest 
riikidest saabuvate 3 500 kuni 6 000
kilomeetri pikkuste lennureiside puhul;

b) viis tundi pärast kavandatud 
saabumisaega või hiljem kolmandatesse 
riikidesse suunduvate / kolmandatest 
riikidest saabuvate 3500 kilomeetri 
pikkuste või pikemate lennureiside puhul;

Or. de

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kaksteist tundi pärast kavandatud 
saabumisaega või hiljem kolmandatesse 
riikidesse suunduvate / kolmandatest 
riikidest saabuvate 6 000 kilomeetri 
pikkuste või pikemate lennureiside puhul.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Peaks olema mitte rohkem kui kaks eri kategooriat.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõiget 2 kohaldatakse ka juhul, kui 
tegutsev lennuettevõtja on muutnud 
kavandatud väljumis- ja saabumisaega, 
mistõttu lend esialgse saabumisajaga 
võrreldes hilineb, v.a juhul, kui reisijale 
teatatakse esialgse väljumisaja muudatusest 
ette rohkem kui 15 päeva.

3. Lõiget 2 kohaldatakse ka juhul, kui 
tegutsev lennuettevõtja on muutnud 
kavandatud väljumis- ja saabumisaega, 
mistõttu lend esialgse saabumisajaga 
võrreldes hilineb või on varasem, v.a juhul, 
kui reisijale teatatakse esialgse väljumisaja 
muudatusest ette rohkem kui 15 päeva.

Or. de

Selgitus

Ka lennu väljumisaja varasemaks muutmist tuleb arvesse võtta, sest kui sellest õigeaegselt ei 
teatata, võib reisija lennukist maha jääda.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tegutsev lennuettevõtja ei ole 
kohustatud maksma hüvitist vastavalt 
artiklile 7, kui ta suudab tõendada, et 
hilinemise või sõiduplaani muutmise 
põhjustasid erakorralised asjaolud ja et 
hilinemist või sõiduplaani muutmist ei 
oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks 
võetud kõik põhjendatud meetmed.
Sellised erakorralised asjaolud võib esitada 
vabandusena üksnes niivõrd, kuivõrd need 
mõjutavad asjaomast lendu või sama 
õhusõiduki varasemat lendu.

4. Tegutsev lennuettevõtja ei ole 
kohustatud maksma hüvitist vastavalt 
artiklile 7, kui ta suudab kirjalikult
tõendada, et hilinemise või sõiduplaani 
muutmise põhjustasid erakorralised 
asjaolud ja et hilinemist või sõiduplaani 
muutmist ei oleks suudetud vältida isegi 
siis, kui oleks võetud kõik põhjendatud 
meetmed. Sellised erakorralised asjaolud 
võib esitada vabandusena üksnes niivõrd, 
kuivõrd need mõjutavad asjaomast lendu
või sama õhusõiduki varasemat lendu.
Reisijal on õigus saada piisavat teavet 
nende erakorraliste asjaolude kohta, 
kusjuures selle nõude mittetäitmine võib 
kaasa tuua karistuse kohaldamise.

Or. de
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui ohutuspiirangutest tulenevalt on 
lennurajaga seotud viivitus pikem kui üks 
tund, võimaldab tegutsev lennuettevõtja 
tasuta kasutada tualetti ja saada joogivett 
ning tagab reisijatesalongi piisava kütmise 
või jahutamise ja vajaduse korral piisava 
arstiabi. Kui lennurajaga seotud viivitus 
kestab kuni viis tundi, pöördub õhusõiduk 
tagasi väravasse või sobivasse pardalt 
mahatuleku kohta, kus reisijatel lubatakse 
pardalt maha minna ja neile osutatakse 
lõikes 1 kindlaks määratud abi, v.a juhul, 
kui õhusõiduk ei saa lennurajalt lahkuda 
ohutuse või turvalisusega seotud 
põhjustel.”

5. Kui ohutuspiirangutest tulenevalt on 
lennurajaga seotud viivitus pikem kui üks 
tund, võimaldab tegutsev lennuettevõtja 
tasuta kasutada tualetti ja saada joogivett 
ning tagab reisijatesalongi piisava kütmise 
või jahutamise ja vajaduse korral piisava 
arstiabi. Kui lennurajaga seotud viivitus 
kestab kuni kaks tundi, pöördub õhusõiduk 
tagasi väravasse või sobivasse pardalt 
mahatuleku kohta, kus reisijatel lubatakse 
pardalt maha minna ja neile osutatakse 
lõikes 1 kindlaks määratud abi, v.a juhul, 
kui õhusõiduk ei saa lennurajalt lahkuda 
ohutuse või turvalisusega seotud 
põhjustel.”

Or. de

Selgitus

On arusaamatu, miks reisijad peaksid lennukisse jääma kuni viieks tunniks, kui nad võivad 
oodata ka lennujaama transiittsoonis.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6a – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui reisija jääb järgmisest 
ümberistumisega lennust maha eelmise 
lennu hilinemise või sõiduplaanimuudatuse 
tõttu, pakub järgmist lendu käitav 
ühenduse lennuettevõtja reisijale:

1. Kui reisija jääb järgmisest 
ümberistumisega lennust maha eelmise 
lennu hilinemise, tühistamise või 
sõiduplaanimuudatuse tõttu, pakub 
järgmist lendu käitav ühenduse 
lennuettevõtja reisijale:
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Or. de

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 a – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) artikli 9 lõike 1 punktis a ja artikli 9 
lõikes 2 kindlaks määratud abi, kui 
järgmise lennu ooteaeg pikeneb vähemalt 
kahe tunni võrra; ning

i) artikli 9 lõike 1 punktis a ja artikli 9 
lõikes 2 kindlaks määratud abi; ning

Or. de

Selgitus

Ei saa pidada õigeks, et reisija peab kaks tundi ootama, enne kui talle klaas vett antakse.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) artikli 9 lõike 1 punktides b ja c 
kindlaks määratud abi, kui uue pakutava 
lennu või artikli 8 alusel pakutava muu 
transpordiliigi kavandatud väljumisaeg on 
vähemalt viis tundi pärast selle lennu 
kavandatud väljumisaega, millest reisija 
maha jäi, ja kui hilinemine hõlmab üht või 
mitut ööd.

iii) artikli 9 lõike 1 punktides b ja c 
kindlaks määratud abi, kui uue pakutava 
lennu või artikli 8 alusel pakutava muu 
transpordiliigi kavandatud väljumisaeg on 
vähemalt kolm tundi pärast selle lennu 
kavandatud väljumisaega, millest reisija 
maha jäi, ja kui hilinemine hõlmab üht või 
mitut ööd.

Or. de
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui reisija jääb järgmisest 
ümberistumisega lennust maha eelmise 
lennu hilinemise tõttu, on tal õigus saada 
kõnealust eelmist lendu käitavalt ühenduse 
lennuettevõtjalt hüvitist kooskõlas artikli 6 
lõikega 2. Sel juhul lähtutakse hilinemisaja 
arvutamisel lõppsihtkohta saabumise 
kavandatud ajast.

2. Kui reisija jääb järgmisest 
ümberistumisega lennust maha eelmise 
lennu hilinemise või tühistamise või 
lennuplaani muutmise tõttu, on tal õigus 
saada kõnealust eelmist lendu käitavalt 
ühenduse lennuettevõtjalt hüvitist 
kooskõlas artikli 6 lõikega 2. Sel juhul 
lähtutakse hilinemisaja arvutamisel 
lõppsihtkohta saabumise kavandatud ajast.

Or. de

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 7 – alapunkt -a (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) lõike 1 sissejuhatav lause asendatakse 
järgmisega:
„Kui viidatakse sellele artiklile, saavad 
reisijad hüvitist kogu piletihinna ulatuses, 
kuid maksimaalselt järgmises suuruses:”

Or. de

Selgitus

Odavlennufirmade puhul on summad ebaproportsionaalsed. 49 eurot maksnud pileti eest 250 
eurot hüvitist maksta oleks majanduslikult kahjulik. Seetõttu tuleks nõude piiriks seada 
piletihind, ülemmäärana peaksid aga kehtima määruses nimetatud summad.
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 7 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) lõikes 1 asendatakse mõiste „lend” 
mõistega „lennureis”;

a) Lõike 1 punkt a asendatakse
järgmisega:
„a) 250 eurot kõikide lennureiside puhul 
ELi sees, ELi ülemereterritooriumid 
kaasa arvatud, ning kolmandatesse 
riikidesse suunduvate ja sealt saabuvate 
lendude puhul, mille pikkus on kuni 3 500 
kilomeetrit;”

Or. de

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 7 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) lõike 1punkt b asendatakse 
järgmisega:
„b kõikide kolmandatesse riikidesse 
suunduvate ja sealt saabuvate lendude 
puhul, mille pikkus on üle 3 500 
kilomeetri;” 

Or. de

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 7 – alapunkt a b (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) lõike 1 punkt c jäetakse välja;

Or. de

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 7 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2. Kui reisija valib võimaluse jätkata reisi 
kooskõlas artikli 8 lõike 1 punktiga b, on 
tal ainult üks kord õigus saada hüvitist reisi 
jooksul lõppsihtkohta, isegi kui teekonna 
muutmise jooksul peaks lend tühistatama 
või kui reisija peaks ümberistumisel 
lennust maha jääma.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 7 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lennuettevõtja võib jõuda reisijaga 
vabatahtlikule kokkuleppele, mis asendab 
lõikes 1 sätestatud hüvitamissätted, 
tingimusel et kõnealune kokkulepe
vormistatakse reisija allkirjastatud 
dokumendina, mis tuletab reisijale meelde 
tema õigusi saada hüvitist käesoleva 

5. Lennuettevõtja võib jõuda reisijaga 
vabatahtlikule kokkuleppele, mis asendab 
lõikes 1 sätestatud hüvitamissätted, 
tingimusel et kõnealune kokkulepe 
vormistatakse reisija allkirjastatud 
dokumendina, mis tuletab reisijale meelde 
tema õigusi saada hüvitist käesoleva 
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määruse alusel.” määruse alusel. Sellise kokkuleppe võib 
sõlmida alles pärast õiguseks alust andva 
sündmuse toimumist.”

Or. de

Selgitus

Vastasel korral võiks juhtuda, et reisijatel lastakse niisugune kokkulepe allkirjastada juba 
lennu broneerimisel.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) reisija taotluse korral kogu lennuhinna 
tagasimaksmine seitsme päeva jooksul 
artikli 7 lõikes 3 osutatud viisil ärajäänud 
reisiosa või -osade eest ning toimunud 
reisiosa või -osade eest, kui lennust ei ole 
reisija esialgse reisikava jaoks kasu, ning
vajaduse korral koos

a) reisija taotluse korral kogu lennuhinna 
tagasimaksmine seitsme päeva jooksul 
artikli 7 lõikes 3 osutatud viisil ärajäänud 
reisiosa või -osade eest ning toimunud 
reisiosa või -osade eest, kui lennust ei ole 
reisija esialgse reisikava jaoks kasu, ning
reisija soovi korral koos

Or. de

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

esimesel võimalusel toimuva tagasilennuga 
esimesse väljumiskohta;

vastutava lennuettevõtja korraldusel
esimesel võimalusel toimuva tagasilennuga 
esimesse väljumiskohta;

Or. de
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Selgitus

Selle lennu peab organiseerima vastutav lennuettevõtja, see ei ole reisija ülesanne.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui reisijad otsustavad lõike 1 punktis b 
osutatud variandi kasuks, on neil vabade 
kohtade olemasolu korral õigus muuta 
teekonda mõne teise lennuettevõtja kaudu 
või mõne muu transpordiliigiga, kui 
tegutsev lennuettevõtja ei saa vedada 
reisijat enda käitatavate lendudega ja õigel 
ajal lõppsihtkohta 12 tunni jooksul alates 
kavandatud saabumisajast. Olenemata 
määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 22 
lõikest 1, ei küsi see teine lennuettevõtja 
ega muu veoettevõtja lepingu sõlminult 
lennuettevõtjalt hinda, mis on suurem kui 
tema enda teenuseid kasutavate reisijate 
poolt samaväärsete teenuste eest viimase 
kolme kuu jooksul makstud keskmine hind.

5. Kui reisijad otsustavad lõike 1 punktis b 
osutatud variandi kasuks, on neil vabade 
kohtade olemasolu korral õigus muuta 
teekonda mõne teise lennuettevõtja kaudu 
või mõne muu transpordiliigiga, kui 
tegutsev lennuettevõtja ei saa vedada 
reisijat enda käitatavate lendudega ja õigel 
ajal lõppsihtkohta kolme tunni jooksul 
alates kavandatud saabumisajast.
Olenemata määruse (EÜ) nr 1008/2008 
artikli 22 lõikest 1, ei küsi see teine 
lennuettevõtja ega muu veoettevõtja 
lepingu sõlminult lennuettevõtjalt hinda, 
mis on suurem kui tema enda teenuseid 
kasutavate reisijate poolt samaväärsete 
teenuste eest viimase kolme kuu jooksul 
makstud keskmine hind.

Or. de

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 9 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) lõige 2 asendatakse järgmisega:
2. Lisaks võimaldatakse reisijatele tasuta 
pidada kaks telefonikõnet või saata 
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faksiteateid või elektronkirju.

Or. de

Selgitus

Käesolevaga muudetakse läbivaatamisel kõrvale jäänud artikli 9 lõiget 2, milles nimetatakse 
veel teleksisõnumeid. Need on aga tänaseks vananenud ega ole enam asjakohased.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 9 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„4. Kui tegutsev lennuettevõtja suudab 
tõendada, et lend tühistati või hilines või et 
sõiduplaani muudeti erakorraliste asjaolude 
tõttu ning et tühistamist, hilinemist või 
sõiduplaanimuudatust ei oleks suudetud 
vältida isegi mõistlike meetmete võtmise 
korral, võib ta piirata lõike 1 punkti b 
kohaselt pakutava majutuse 
kogumaksumust 100 eurole ühe öö ja 
reisija kohta ja majutuse maksimumpikkust 
kolmele ööle. Kui tegutsev lennuettevõtja 
otsustab kohaldada seda piirangut, annab ta 
lisaks artiklis 14 sätestatud pidevale 
teavitamiskohustusele reisijatele siiski 
teavet olemasolevate majutusvõimaluste 
kohta pärast kõnealust kolme ööd.

„4. Kui tegutsev lennuettevõtja suudab 
tõendada, et lend tühistati või hilines või et 
sõiduplaani muudeti erakorraliste asjaolude 
tõttu ning et tühistamist, hilinemist või 
sõiduplaanimuudatust ei oleks suudetud 
vältida isegi mõistlike meetmete võtmise 
korral, võib ta piirata lõike 1 punkti b 
kohaselt pakutava majutuse 
kogumaksumust 150 eurole ühe öö ja 
reisija kohta ja majutuse maksimumpikkust 
kolmele ööle. Kui tegutsev lennuettevõtja 
otsustab kohaldada seda piirangut, annab ta 
lisaks artiklis 14 sätestatud pidevale 
teavitamiskohustusele reisijatele siiski 
teavet olemasolevate majutusvõimaluste 
kohta pärast kõnealust kahte ööd.

Or. de

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 9 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 9 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kohustust pakkuda majutust lõike 1 
punkti b alusel ei kohaldata, kui 
asjaomane lend on kuni 250 km pikk ja 
kui kava kohaselt käitab seda õhusõiduk, 
kus on maksimaalselt 80 reisijakohta, v.a 
ümberistumisega lennu korral. Kui 
tegutsev lennuettevõtja otsustab 
kohaldada kõnealust vabastust, jagab ta 
reisijatele ikkagi teavet olemasolevate 
majutusvõimaluste kohta.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Jääb selgusetuks, miks siin võetakse arvesse lennu pikkust ja lennuki suurust. Reisija ei saa 
lennuki suurust mõjutada. Ka lühike lend võib lõppeda öösel. Sellepärast ei pea reisija veel 
kusagil pingil ööbima.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 9 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 9 – lõige 6 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui reisija, kes on oma lennureisi 
lähtelennujaamas, otsustab artikli 8 lõike 
1 punkti a kohase hüvitise kasuks või valib 
artikli 8 lõike 1 punkti c kohase võimaluse 
muuta teekonda hilisemal kuupäeval, ei ole 
tal enam muid õigusi artikli 9 lõike 1 
kohasele hoolitsusele seoses asjakohase 
lennuga.”

6. Kui reisija otsustab artikli 8 lõike 1 
punkti a kohase hüvitise kasuks või valib 
artikli 8 lõike 1 punkti c kohase võimaluse 
muuta teekonda hilisemal kuupäeval, ei ole 
tal enam muid õigusi artikli 9 lõike 1 
kohasele hoolitsusele seoses asjakohase 
lennuga. Kui reisijal tekivad sellest 
otsusest tulenevalt tõendatud kulud 
lennujaama ja sealt tagasi sõidu eest, 
tuleb reisijale kasutamata jäänud lennu 
korral lennujaama sõidu kulud täies 
ulatuses hüvitada.”

Or. de
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Selgitus

Siia kuuluvad bussi, rongi ja taksoga lennujaama ja sealt tagasi sõidu kulud ning 
parkimistasu lennujaama parklas, kuna need kulud on tõendatavad.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 9 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 9 – lõige 7 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lennuettevõtja tohi hoolitsuse 
katkestada või ära jätta vaid juhul, kui 
väljalend hoolitsuse pakkumise ja 
osutamise tõttu ilmselt veelgi viibiks.

Or. de

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3. Tegutsev lennuettevõtja ei kohalda 
artikli 9 lõigetes 4 ja 5 sätestatud 
piiranguid, kui reisija on piiratud 
liikumisvõimega isik või sellise isiku 
saatja, saatjata reisiv laps, rase naine või 
eriarstiabi vajav isik, tingimusel et 
lennuettevõtjale, tema esindajale või 
reisikorraldajale on teatatud konkreetsest 
abivajadusest vähemalt 48 tundi enne 
lennu kavandatud väljumisaega. See 
teade hõlmab kogu lennureisi ja 
tagasireisi, kui mõlema lennureisi kohta 
on sõlmitud leping ühe ja sama 
lennuettevõtjaga.”

„3. Tegutsev lennuettevõtja ei kohalda 
artikli 9 lõigetes 4 ja 5 sätestatud 
piiranguid, kui reisija on piiratud 
liikumisvõimega isik või sellise isiku 
saatja, saatjata reisiv laps, rase naine või 
eriarstiabi vajav isik.”
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Or. de

Selgitus

Teatamisel ei tohi siin olla mingit tähtsust, kuna need inimesed peavad alati olema eriliselt 
kaitstud.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 11 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 12 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:
„Käesolevat määrust kohaldatakse, ilma 
et see piiraks reisija õigust muud 
kahjuhüvitist nõuda. Käesoleva määruse 
alusel makstavat hüvitist ei tohi sellise 
kahjuhüvitisnõude tõttu vähendada.”

Or. de

Selgitus

Algne kord pakkus mitmesuguseid tõlgendamisvõimalusi ja sellest tuleb vabaneda. Praegu on 
Euroopa Kohtus pooleli üks sellekohane menetlus (X ZR/111/12).

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tegutsev lennuettevõtja maksab 
hüvitist või täidab muid käesolevast 
määrusest tulenevaid kohustusi, ei või 
käesoleva määruse ega liikmesriigi õiguse 
sätteid tõlgendada nii, et need kitsendaksid 
kõnealuse lennuettevõtja õigust taotleda
käesoleva määruse alusel tekkinud kulude

Kui tegutsev lennuettevõtja maksab 
hüvitist või täidab muid käesolevast 
määrusest tulenevaid kohustusi, ei või 
käesoleva määruse ega liikmesriigi õiguse
või tüüptingimuste sätteid tõlgendada nii, 
et need kitsendaksid kõnealuse 
lennuettevõtja õigust saada käesoleva 
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hüvitamist mis tahes kolmandalt isikult, 
kes on aidanud kaasa sündmusele, mis on 
tinginud kahju hüvitamise või muude 
kohustuste täitmise.”

määruse alusel tekkinud kulude eest 
hüvitist mis tahes kolmandalt isikult, kes 
on aidanud kaasa sündmusele, mis on 
tinginud kahju hüvitamise või muude 
kohustuste täitmise.”

Or. de

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lennureisist maha jätnud või lennu 
tühistanud tegutsev lennuettevõtja annab 
igale reisijale, kes on lennureisist maha 
jäetud või kelle lend on tühistatud, kirjaliku 
teadaande, milles on märgitud käesoleva 
määruse kohase hüvitise maksmise ja abi 
andmise eeskirjad, sh teave artikli 9 lõigete 
4 ja 5 kohaste võimalike piirangute kohta.
Samuti annab ta samasuguse teadaande 
igale reisijale, kelle lend hilineb vähemalt 
kaks tundi või kes ise hilineb teekonna 
muutmise tõttu vähemalt kaks tundi.
Samuti antakse reisijale kirjalikult artikli 
16a kohaselt kaebuste menetlemiseks 
määratud pädevate asutuste 
kontaktandmed.

2. Lennureisist maha jätnud või lennu 
tühistanud tegutsev lennuettevõtja annab 
igale reisijale, kes on lennureisist maha 
jäetud või kelle lend on tühistatud,
viivitamata kirjaliku teadaande, milles on 
märgitud käesoleva määruse kohase 
hüvitise maksmise ja abi andmise 
eeskirjad, sh teave artikli 9 lõigete 4 ja 5 
kohaste võimalike piirangute kohta, ning 
selgesõnaline viide artikli 16a lõikes 2 
sätestatud kaebuse esitamise tähtajale.
Samuti annab ta samasuguse teadaande 
igale reisijale, kelle lend hilineb vähemalt 
kaks tundi või kes ise hilineb teekonna 
muutmise tõttu vähemalt kaks tundi.
Samuti antakse reisijale kirjalikult artikli 
16a kohaselt kaebuste menetlemiseks 
määratud pädevate asutuste ja riiklike 
täitevasutuste kontaktandmed.

Or. de

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 13
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Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 14 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui lend või selle väljumine hilineb, 
teavitab tegutsev lennuettevõtja reisijaid 
tekkinud olukorrast võimalikult kiiresti ja 
mitte mingil juhul hiljem kui 30 minutit
pärast kavandatud väljumisaega ning 
teatab prognoositava väljumisaja kohe, kui 
tal on selle kohta teavet, tingimusel et 
lennuettevõtja on saanud reisijate 
kontaktandmed kooskõlas lõigetega 6 ja 7, 
kui pilet soetati vahendaja kaudu.

5. Kui lend või selle väljumine hilineb, 
teavitab tegutsev lennuettevõtja reisijaid 
tekkinud olukorrast võimalikult kiiresti ja 
mitte mingil juhul hiljem kui 30 minutit
enne kavandatud väljumisaega ning teatab 
prognoositava väljumisaja kohe, kui tal on 
selle kohta teavet

Or. de

Selgitus

Kui reisijaid teavitatakse alles 30 minutit pärast kavandatud väljumisaega, on nad väravas 
juba terve tunni (Boarding time) teadmatuses oodanud. Teavet peab andma varem. Reisijaid 
tuleb informeerida kohapeal, mitte kontaktandmeid kasutades. Kõik reisijad ei esita 
kontaktandmeid, kuna reisija ei ole kohustatud seda tegema. Pealegi on osal reisijatel 
mobiiltelefon lennukisse mineku ootel tõenäoliselt juba välja lülitatud.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui reisija ei soeta piletit otse 
lennuettevõtjalt, vaid ELis tegutseva 
vahendaja kaudu, annab kõnealune 
vahendaja lennuettevõtjale reisija 
kontaktandmed, tingimusel et reisija on 
andnud selleks selgesõnalise kirjaliku loa.
Sellise loa andmine on igal juhul 
vabatahtlik. Lennuettevõtja võib kasutada 
kõnealuseid kontaktandmeid üksnes 
käesolevast artiklist tuleneva 
teavitamiskohustuse täitmiseks ja mitte 
turundusotstarbel ning ta kustutab need 

6. Kui reisija ei soeta piletit otse 
lennuettevõtjalt, vaid ELis tegutseva 
vahendaja kaudu, annab kõnealune 
vahendaja lennuettevõtjale reisija 
kontaktandmed, tingimusel et reisija on 
andnud selleks selgesõnalise kirjaliku loa.
Sellise loa andmine on igal juhul 
vabatahtlik. Lennuettevõtja võib kasutada 
kõnealuseid kontaktandmeid üksnes 
käesolevast määrusest tuleneva 
teavitamiskohustuse täitmiseks ja mitte 
turundusotstarbel ning ta kustutab need 
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andmed 72 tunni jooksul pärast veolepingu 
lõppemist. Kõnealuste andmete töötlemise, 
neile juurdepääsu ja nende salvestamise 
suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta.

andmed seitsme päeva jooksul pärast 
veolepingu lõppemist. Kõnealuste andmete 
töötlemise, neile juurdepääsu ja nende 
salvestamise suhtes kohaldatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 16 a – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lennuettevõtjad annavad reisijatele 
broneerimise ajal teavet nõude esitamise ja 
kaebuste menetlemise korra kohta seoses 
käesolevas määruses sätestatud õigustega 
ning need asjakohased kontaktaadressid, 
kuhu reisijad saavad esitada oma nõuded ja 
kaebused, sh elektrooniliste 
teabeedastusvahendite kaudu.
Lennuettevõtja teatab reisijatele ka selle 
asutuse või need asutused, kes on 
pädev(ad) reisijate kaebusi menetlema.

1. Lennuettevõtjad annavad reisijatele 
broneerimise ajal teavet nõude esitamise ja 
kaebuste menetlemise korra kohta seoses 
käesolevas määruses sätestatud õigustega 
ning need asjakohased kontaktaadressid, 
kuhu reisijad saavad esitada oma nõuded ja 
kaebused, sh elektrooniliste 
teabeedastusvahendite kaudu.
Lennuettevõtja teatab reisijatele ka selle 
asutuse või need asutused, kes on 
pädev(ad) reisijate kaebusi menetlema, ja 
artikli 16a lõikes 2 sätestatud kaebuse 
esitamise tähtaja.

Or. de

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 16 a – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui reisija soovib esitada lennuettevõtja 
kohta kaebuse seoses käesolevast 
määrusest tulenevate õigustega, teeb ta 
seda kolme kuu jooksul alates lennu
toimumise või kavandatud toimumise 
kuupäevast. Lennuettevõtja kinnitab 
reisijale seitsme päeva jooksul alates 
kaebuse laekumisest, et on tema kaebuse 
kätte saanud. Kahe kuu jooksul alates 
kaebuse saamisest annab lennuettevõtja 
reisijale täieliku vastuse.

2. Kui reisija soovib esitada
lennuettevõtjale kaebuse või nõude seoses 
käesolevast määrusest tulenevate 
õigustega, peab ta seda tegema kolme kuu 
jooksul alates broneeritud lennu
väljumisajast kirjalikult või elektroonilises 
vormis. Lennuettevõtja kinnitab reisijale 
seitsme päeva jooksul alates nõude või
kaebuse laekumisest, et on tema kaebuse 
kätte saanud. Kahe kuu jooksul alates
nõude või kaebuse saamisest annab 
lennuettevõtja reisijale täieliku vastuse.

Or. de

Selgitus

Siin aetakse segi nõue ja kaebus. Ametlik kaebus on lõike 4 järgi alles siis, kui reisija pöördub 
selleks määratud asutuse poole, et esitada kaebus lennuettevõtja antud vastuse peale.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 a – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Tsiviilnõue aegub, kui sellega ei ole 
kahe aasta jooksul selle tekkimisest alates 
kohtusse pöördutud. Liikmesriigid 
tagavad selle, et osapooltel, kes kasutavad 
vaidluse lahendamiseks menetlusi, mille 
tulemus ei ole siduv – riiklike 
täitevasutuste menetlusi või vaidluste 
kohtuvälise lahendamisega tegelevate 
asutuste menetlusi vastavalt 21. mai 2013. 
aasta direktiivile 2013/11/EL, ei oleks 
pärast neid menetlusi aegumistähtaegade 
möödumise tõttu takistusi alustada sama 
vaidlusega seoses kohtumenetlust. See ei 
piira sätteid aegumistähtaegade kohta, 
mis sisalduvad nendes rahvusvahelistes 
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lepingutes, mille osalised liikmesriigid on.

Or. de

Selgitus

Ühtsete tingimuste tagamiseks ja tarbijate asjaajamise lihtsustamiseks peaksid siin kehtima 
ühtsed reeglid. Selle lõike sisu on samane hiljuti vastuvõetud tarbijavaidluste kohtuvälist 
lahendamist käsitleva direktiivi sisuga.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 16 a – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kooskõlas asjakohaste ELi ja siseriiklike 
õigusaktidega määrab iga liikmesriik 
riikliku asutuse või riiklikud asutused, 
kelle ülesanne on kohtuväliselt lahendada 
lennuettevõtjate ja reisijate vahelisi 
vaidlusi seoses käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate õigustega.

3. Kooskõlas asjakohaste ELi ja siseriiklike 
õigusaktidega määrab iga liikmesriik 
riikliku asutuse või riiklikud asutused, 
kelle ülesanne on kohtuväliselt lahendada 
lennuettevõtjate ja reisijate vahelisi 
vaidlusi (nõuded) seoses käesoleva 
määruse reguleerimisalasse kuuluvate 
õigustega.

Or. de

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 16 a – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Määratud asutus kinnitab seitsme päeva 
jooksul pärast kaebuse saamist selle 
kättesaamist ja saadab kaebuse koopia 
asjakohasele riiklikule täitevasutusele.
Lõplik vastus kaebusele antakse hiljemalt 
kolme kuu jooksul pärast kaebuse saamist.

5. Määratud asutus kinnitab seitsme päeva 
jooksul pärast kaebuse saamist selle 
kättesaamist ja saadab kaebuse koopia 
asjakohasele riiklikule täitevasutusele.
Lõplikku vastust ei tohi mingil juhul anda 
hiljem kui 90 päeva pärast kaebuse 
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Lõpliku vastuse koopia saadetakse ka 
riiklikule täitevasutusele.

saamist. Lõpliku vastuse koopia saadetakse 
ka riiklikule täitevasutusele.

Or. de

Selgitus

See oleks identne direktiivis 2013/11/EL (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta) 
sätestatuga.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 16 a – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Mainitud riiklikest täitevasutustest 
sõltumata jääb reisijale õigus pöörduda 
tsiviilkohtusse.

Or. de

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 16 b – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon uurib liikmesriigi taotlusel või 
omal algatusel juhte, kui käesoleva 
määruse mis tahes sätte kohaldamises ja 
jõustamises esinevad erinevused, eelkõige 
seoses erakorraliste asjaolude 
tõlgendamisega, ja selgitab käesoleva 
määruse sätteid, et tagada ühine 
lähenemisviis. Selleks võib komisjon 
pärast artiklis 16c osutatud komiteega 
konsulteerimist võtta vastu soovituse.

4. Komisjon uurib liikmesriigi taotlusel või 
omal algatusel juhte, kui käesoleva 
määruse mis tahes sätte kohaldamises ja 
jõustamises esinevad erinevused, eelkõige 
seoses erakorraliste asjaolude 
tõlgendamisega, ja selgitab käesoleva 
määruse sätteid, võttes delegeeritud 
õigusaktiga vastu 1. lisa vastava 
täienduse, et tagada ühine lähenemisviis.
Selleks võib komisjon pärast artiklis 16c 
osutatud komiteega konsulteerimist võtta 
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vastu soovituse.

Or. de

Selgitus

Siin tuleb kasutada delegeeritud õigusakti. 1. lisas sisalduv loetelu ei ole nagunii täielik. 
Tarbija jaoks on sellel märkimisväärsed tagajärjed.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 2027/97
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2. Ühenduse lennuettevõtja tagab, et 
lennujaamas on kaebusevorm, millega 
reisijal on võimalik kohe esitada kaebus 
kahjustatud või hilinenud pagasi kohta.
Lennuettevõtja võtab kõnealuse 
kaebusevormi, mille võib esitada ka 
avaldusena vara kadumise kohta (Property 
Irregularity Report ehk PIR)), lennujaamas 
kaebusena vastu kooskõlas Montréali 
konventsiooni artikli 31 lõikega 2. See 
võimalus ei mõjuta reisija õigust esitada 
kaebus muul viisil Montréali 
konventsiooniga ette nähtud tähtaegade 
jooksul.”

„2. Ühenduse lennuettevõtja tagab, et 
lennujaamas on ELi kõikides ametlikes 
keeltes kaebusevorm, millega reisijal on 
võimalik kohe esitada kaebus kahjustatud 
või hilinenud pagasi kohta. Lennuettevõtja 
võtab kõnealuse kaebusevormi, mille võib 
esitada ka avaldusena vara kadumise kohta
(Property Irregularity Report ehk PIR)), 
lennujaamas kaebusena vastu kooskõlas 
Montréali konventsiooni artikli 31 lõikega 
2. See võimalus ei mõjuta reisija õigust 
esitada kaebus muul viisil Montréali 
konventsiooniga ette nähtud tähtaegade 
jooksul.”

Or. de

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 2027/97
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, „2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, 



PA\1003180ET.doc 41/52 PE516.966v02-00

ET

on surma korral ettemakse suuruseks reisija 
kohta vähemalt 18 096 SDRile vastav 
summa eurodes. Komisjonil on õigus 
kohandada kõnealust summat artikli 6c 
kohase delegeeritud õigusaktiga, 
arvestades otsust, mille Rahvusvaheline 
Tsiviillennunduse Organisatsioon on teinud 
vastavalt Montréali konventsiooni artikli 
24 lõikele 2. Eespool nimetatud summa 
mis tahes kohandamise korral muudetakse 
ka lisas esitatud vastavat summat.”

on surma korral ettemakse suuruseks reisija 
kohta vähemalt 20 000 eurot. Komisjonil 
on õigus kohandada kõnealust summat 
artikli 6c kohase delegeeritud õigusaktiga, 
arvestades otsust, mille Rahvusvaheline 
Tsiviillennunduse Organisatsioon on teinud 
vastavalt Montréali konventsiooni artikli 
24 lõikele 2. Eespool nimetatud summa 
mis tahes kohandamise korral muudetakse 
ka lisas esitatud vastavat summat.”

Or. de

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 2027/97
Artikkel 6 c – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.

1. Komisjonile antakse kõikides nendes 
määrustes õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustel.

Or. de

Selgitus

Artikkel 6 c peab kehtima kahe määruse kohta – määrus (EÜ) nr 261/2004 ja määrus (EÜ) nr 
2027/97.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 d – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kuigi lennuettevõtjatel on täielik 1. Kuigi lennuettevõtjatel on täielik 
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ärivabadus määrata kindlaks, missugustel 
tingimustel nad lubavad pagasit vedada,
märgivad nad broneerimisel ja 
registreerimislaudades (sh iseteenindavate 
pardale registreerimise masinate juures) 
selgelt, missugune on igal reisija 
broneeritud lennul maksimaalne käsipagasi 
ja registreeritud pagasi piirnorm, sh kõik 
pagasi piirnormi raames kohaldatavad 
esemete arvu piirangud. Kui pagasiveo eest 
küsitakse lisatasu, märgib lennuettevõtja
broneerimisel ja nõudmise korral 
lennujaamas selgelt selliste tasude 
üksikasjad.

ärivabadus määrata kindlaks, missugustel 
tingimustel nad lubavad pagasit vedada,
peavad nad iga broneerimisprotsessi 
alguses ja registreerimislaudades (sh 
iseteenindavate pardale registreerimise 
masinate juures) selgelt märkima, 
missugune on igal reisija broneeritud 
lennul maksimaalne käsipagasi ja 
registreeritud pagasi piirnorm, sh kõik 
pagasi piirnormi raames kohaldatavad 
esemete arvu piirangud. Kui pagasiveo eest 
küsitakse lisatasu, peab lennuettevõtja iga 
broneerimisprotsessi alguses ja nõudmise 
korral lennujaamas selgelt märkima
selliste tasude üksikasjad. Lisatasu tuleb 
selgelt ja läbipaistvalt teatavaks teha ja 
seda peab broneerimisviisist sõltumata 
saama maksta reisi tegeliku broneerimise 
käigus. See kohustus kehtib ka nende 
teenuseosutajate puhul, kes pakuvad 
lennureisiteenuseid lennuettevõtjate 
nimel. Lisatasu on osa pileti täishinnast.

Or. de

Selgitus

Nagu juba määruses (EÜ) nr 1008/2008, rõhutatakse siin veel kord kohustust tagada hinna 
läbipaistvus broneerimisprotsessi alguses. Sealjuures peab see kohustus kehtima kõikide 
teenuseosutajate, näiteks ka reisibüroode, interneti reisiportaalide või vahendajate puhul.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 2027/97
Artikkel 6 d – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käsipagasi ühiku miinimumsuurus on 
55 cm x 40 cm x 20 cm ja miinimumkaal 
6 kg.

Or. de
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Selgitus

Siin nimetatud suurus ja kaal on väikseimad, mida praegu tegutsevate lennuettevõtjate puhul 
võib leida. Nende miinimumnäitajate kehtestamine peab ära hoidma olukorra, et edaspidi 
hakatakse käsipagasi eest lisatasu võtma teatavast miinimumsuurusest ja kaalust alates.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 2027/97
Artikkel 6 d – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui käsipagas viiakse lennukisse 
mineku ajal või enne lennuki 
õhkutõusmist lastiruumi, tuleb reisijale 
lennukist lahkumisel käsipagasina kätte 
anda.

Or. de

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 2027/97
Artikkel 6 e – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühenduse lennuettevõtja lubab reisijal 
võtta õhusõiduki reisijatesalongi 
muusikariista, kui kohaldatavatest 
ohutuseeskirjadest ning asjaomase 
õhusõiduki tehnilistest omadustest ja 
piirangutest ei tulene teisiti. Muusikariistu 
lubatakse vedada õhusõiduki 
reisijatesalongis tingimusel, et need 
paigutatakse salongis asuvasse sobivasse 
pagasiruumi või asjakohase reisijaistme 
alla. Lennuettevõtja võib määrata kindlaks, 
et muusikariist on osa reisija lubatud 
käsipagasist, mistõttu ei või seda lubatud 

1. Ühenduse lennuettevõtja võib reisijal
lubada võtta õhusõiduki reisijatesalongi 
muusikariista, kui kohaldatavatest 
ohutuseeskirjadest ning asjaomase 
õhusõiduki tehnilistest omadustest ja 
piirangutest ei tulene teisiti. Muusikariistu 
lubatakse vedada õhusõiduki
reisijatesalongis tingimusel, et need 
paigutatakse salongis asuvasse sobivasse 
pagasiruumi või asjakohase reisijaistme 
alla. Lennuettevõtja võib määrata kindlaks, 
et muusikariist on osa reisija lubatud 
käsipagasist, mistõttu ei või seda lubatud 
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käsipagasile lisaks kaasa võtta. käsipagasile lisaks kaasa võtta.

Or. de

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 2027/97
Artikkel 6 e – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui muusikariist on liiga suur selleks, et 
ohutult mahtuda reisijatesalongis asuvasse 
sobivasse pagasiruumi või reisijaistme alla, 
võib lennuettevõtja nõuda teise pileti eest 
maksmist, kui sellist muusikariista 
veetakse käsipagasina teisel istmel. Teise 
istekoha ostmise korral peaks 
lennuettevõtja tegema mõistlikke 
pingutusi, et paigutada asjaomane reisija ja 
muusikariist kõrvuti istmetele. Võimaluse 
ja vajaduse korral veetakse muusikariistu 
õhusõiduki lastiruumi köetavas osas, kui 
kohaldatavatest ohutuseeskirjadest ning 
asjaomase õhusõiduki ruumipiirangutest ja 
tehnilistest omadustest ei tulene teisiti.
Lennuettevõtja märgib selgelt, missugustel 
tingimustel muusikariistu veetakse, ja 
kohaldatavad tasud.”

2. Kui muusikariist on liiga suur selleks, et 
ohutult mahtuda reisijatesalongis asuvasse 
sobivasse pagasiruumi või reisijaistme alla, 
võib lennuettevõtja nõuda teise pileti eest 
maksmist (see pilet peab olema vabastatud 
tavaliselt kohaldatavatest 
lennujaamamaksudest), kui sellist 
muusikariista veetakse käsipagasina teisel 
istmel. Teise istekoha ostmise korral peaks 
lennuettevõtja tegema mõistlikke 
pingutusi, et paigutada asjaomane reisija ja 
muusikariist kõrvuti istmetele. Võimaluse 
ja vajaduse korral veetakse muusikariistu 
õhusõiduki lastiruumi köetavas osas, kui 
kohaldatavatest ohutuseeskirjadest ning 
asjaomase õhusõiduki ruumipiirangutest ja 
tehnilistest omadustest ei tulene teisiti.
Lennuettevõtja peab niisugused 
muusikariistad märgistama erilise 
märgisega, et neid koheldaks nõutava 
hoolega. Lennuettevõtja märgib selgelt, 
missugustel tingimustel muusikariistu 
veetakse, ja kohaldatavad tasud.”

Or. de

Selgitus

Kui muusikariista jaoks tuleb osta eraldi istekoht, peab see olema vaba kohaldatavatest 
maksudest – vähemalt lennujaamamaksudest.
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Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas.

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas. Seda kohaldatakse kõikide 
lendude ja reiside suhtes, mille 
broneeritud väljumisaeg on alates kella 
00.00-st sel päeval.

Or. de

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erakorralisena käsitatakse järgmisi 
asjaolusid:

1. Erakorralisena käsitatakse alati siduvalt
järgmisi asjaolusid:

Or. de

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 1 – alapunktide järjestus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. de

Selgitus

Alapunktid tuleb järjestada vastavalt põhjuste tähtsusele.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 1 – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii. tehnilised probleemid, mis ei ole 
iseloomulikud õhusõiduki tavapärasel 
käitamisel (näiteks rikke kindlakstegemine 
lennu ajal) ja mis takistavad lennu 
jätkamist tavapärastes tingimustes; või
varjatud tootmisdefekt, mille tootja või 
pädev asutus on avastanud ja mis mõjutab 
lennuohtust;

ii. tehnilised probleemid, mis ei ole 
iseloomulikud õhusõiduki tavapärasel 
käitamisel (näiteks rikke kindlakstegemine 
lennu ajal) ja mis takistavad lennu 
jätkamist tavapärastes tingimustes, ning
varjatud tootmisdefekt, mille tootja või 
pädev asutus on avastanud ja mis mõjutab 
lennuohtust;

Or. de

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 1 – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii. turvalisusriskid, sabotaaži- või 
terrorismiakt, mis muudab lennu ohutu 
käitamise võimatuks;

iii. sõda, poliitilised rahutused ja 
poliitiline vägivallatsemine,
turvalisusriskid, sabotaaži- või 
terrorismiakt, mis muudab lennu ohutu 
käitamise võimatuks;
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Or. de

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 1 – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv. eluohtlikud terviseriskid või akuutsed 
terviseprobleemid, mille tõttu tuleb 
asjaomane lend katkestada või ümber 
suunata;

iv. terviseriskid või akuutsed 
terviseprobleemid, mille tõttu tuleb 
asjaomane lend katkestada või ümber 
suunata;

Or. de

Selgitus

Ei ole selge, kes peaks otsustama, millal on terviserisk eluohtlik.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 1 – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii. tegutseva lennuettevõtja või
põhiteenuste osutajate (näiteks lennujaama-
ja aeronavigatsiooniteenuste osutajad) 
töötajatega seotud töövaidlused.

vii. põhiteenuste osutajate (näiteks 
lennujaama- ja aeronavigatsiooniteenuste 
osutajad) töötajatega seotud töövaidlused;

Or. de

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 1– alapunkt iii a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a. tegutseva lennuettevõtja töötajatega 
seotud töövaidlused;

Or. de

Selgitus

Tegutseva lennuettevõtja töötajatega seotud töövaidlused on ohjatavad ja neid on võimalik 
ära hoida, mille tõttu neid ei saa lugeda vabandatavaks põhjuseks. Teiste ettevõtjate töötülide 
puhul on asi teisiti.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
1. lisa – punkt 2 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i. tehnilised probleemid, mis on 
iseloomulikud õhusõiduki tavapärases 
käitamises (nt õhusõiduki korrapärase 
hoolduse või lennueelse ülevaatuse käigus
leitud puudused ning puudused, mis 
tulenevad korrapärase hoolduse või 
lennueelse ülevaatuse nõuete eiramisest, 
ning

i. tehnilised probleemid, mis on 
iseloomulikud õhusõiduki tavapärases
käitamises (nt puudused, mis oleks tulnud 
leida õhusõiduki korrapärase hoolduse või 
lennueelse ülevaatuse käigus, ning 
puudused, mis tulenevad korrapärase 
hoolduse või lennueelse ülevaatuse nõuete 
eiramisest, ning

Or. de

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
2. lisa – jaotis 2
Määrus (EÜ) nr 2027/97
2. lisa – jaotis 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lennuettevõtja vastutus reisija vigastuse 
või surma korral õhusõiduki pardal 
toimunud õnnetuse tagajärjel või reisijate 

Lennuettevõtja vastutus reisija vigastuse 
või surma korral õhusõiduki pardal 
toimunud õnnetuse tagajärjel või reisijate 
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peale- ja väljatuleku käigus ei ole rahaliselt 
piiratud. Kuni 113 100 SDRi (ligikaudne 
summa kohalikus vääringus) suuruse 
kahju puhul ei saa lennuettevõtja 
hüvitisnõuet vaidlustada. Sellest määrast 
suuremate summade puhul saab 
lennuettevõtja nõude vaidlustada, kui ta 
tõendab, et ei olnud hooletu ega muul viisil 
süüdi või et kahju tekke ainsaks põhjuseks 
oli kolmanda isiku hooletus või süü.

peale- ja väljatuleku käigus ei ole rahaliselt 
piiratud. Kuni 130 000 euro suuruse kahju 
puhul ei saa lennuettevõtja hüvitisnõuet 
vaidlustada. Sellest määrast suuremate 
summade puhul saab lennuettevõtja nõude 
vaidlustada, kui ta tõendab, et ei olnud 
hooletu ega muul viisil süüdi või et kahju 
tekke ainsaks põhjuseks oli kolmanda isiku 
hooletus või süü.

Or. de

Selgitus

Antud juhul on tegemist Euroopa Liidu määrusega. Siin ei pea rahalise mõõtühikuna 
tingimata kasutama SDRi. Tarbija jaoks on ümardatud summa eurodes kõige paremini 
arusaadav. Summa suurust võib kohandada delegeeritud õigusaktide abil.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
2. lisa – jaotis 3
Määrus (EÜ) nr 2027/97
2. lisa – jaotis 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui reisija saab surma või vigastada, peab 
lennuettevõtja tegema vahetute 
majanduslike vajaduste rahuldamiseks 
ettemakse 15 päeva jooksul alates selle 
isiku kindlakstegemisest, kellel on õigus 
saada hüvitist. Surma korral on selle 
ettemakse suuruseks vähemalt 18 096 
SDRi (ligikaudne summa kohalikus 
vääringus).

Kui reisija saab surma või vigastada, peab 
lennuettevõtja tegema vahetute 
majanduslike vajaduste rahuldamiseks 
ettemakse 15 päeva jooksul alates selle 
isiku kindlakstegemisest, kellel on õigus 
saada hüvitist. Surma korral on selle 
ettemakse suuruseks vähemalt 21 000 
eurot.

Or. de

Selgitus

Antud juhul on tegemist Euroopa Liidu määrusega. Siin ei pea rahalise mõõtühikuna 
tingimata kasutama SDRi. Tarbija jaoks on ümardatud summa eurodes kõige paremini 
arusaadav. Summa suurust võib kohandada delegeeritud õigusaktide abil.
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Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
2. lisa – jaotis 4
Määrus (EÜ) nr 2027/97
2. lisa – jaotis 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reisijateveo hilinemise korral vastutab 
lennuettevõtja kahju eest, välja arvatud 
juhul, kui ta on võtnud kõik mõistlikud 
meetmed, et vältida kahju, või kui selliseid 
meetmeid ei olnud võimalik võtta.
Vastutus reisijateveo hilinemise eest on 
kuni 4 694 SDRi (ligikaudne summa 
kohalikus vääringus).

Reisijateveo hilinemise korral vastutab 
lennuettevõtja kahju eest, välja arvatud 
juhul, kui ta on võtnud kõik mõistlikud 
meetmed, et vältida kahju, või kui selliseid 
meetmeid ei olnud võimalik võtta.
Vastutus reisijateveo hilinemise eest on 
kuni 5 200 eurot.

Or. de

Selgitus

Antud juhul on tegemist Euroopa Liidu määrusega. Siin ei pea rahalise mõõtühikuna 
tingimata kasutama SDRi. Tarbija jaoks on ümardatud summa eurodes kõige paremini 
arusaadav. Summa suurust võib kohandada delegeeritud õigusaktide abil.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
2. lisa – jaotis 5
Määrus (EÜ) nr 2027/97
2. lisa – jaotis 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lennuettevõtja vastutus pagasi kadumise, 
kahjustumise või hilinemise korral on kuni
1 113 SDRi (ligikaudne summa kohalikus 
vääringus). Kõnealust hüvitismäära 
kohaldatakse ühe reisija, mitte iga 
registreeritud pagasiühiku suhtes, välja 
arvatud juhul, kui lennuettevõtja ja reisija 
on erideklaratsioonis kokku leppinud 
suurema vastutusmäära. Lennuettevõtja ei 
vastuta pagasi kahjustumise ega kadumise 
eest juhul, kui pagasi kahjustumine või 
kadumine on tingitud pagasi kvaliteedist 

Pagas loetakse kadunuks pärast 15 päeva 
möödumist. Lennuettevõtja vastutus pagasi 
kadumise, kahjustumise või hilinemise 
korral on kuni 1300 eurot. Kõnealust 
hüvitismäära kohaldatakse ühe reisija, 
mitte iga registreeritud pagasiühiku suhtes, 
välja arvatud juhul, kui lennuettevõtja ja 
reisija on erideklaratsioonis kokku 
leppinud suurema vastutusmäära.
Lennuettevõtja ei vastuta pagasi 
kahjustumise ega kadumise eest juhul, kui 
pagasi kahjustumine või kadumine on 
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või sellest, et pagas oli vigane.
Lennuettevõtja ei vastuta pagasi 
hilinemisest tuleneva kahju eest, kui ta on 
võtnud kõik mõistlikud meetmed pagasi 
hilinemisest tuleneva kahju vältimiseks või 
kui tal ei olnud võimalik asjakohaseid 
meetmeid võtta. Lennuettevõtja vastutab 
käsipagasi, kaasa arvatud isiklike asjade 
kahjustumise eest üksnes juhul, kui 
asjaomane kahjustus on tekkinud tema 
süül.

tingitud pagasi kvaliteedist või sellest, et 
pagas oli vigane. Lennuettevõtja ei vastuta 
pagasi hilinemisest tuleneva kahju eest, kui 
ta on võtnud kõik mõistlikud meetmed 
pagasi hilinemisest tuleneva kahju 
vältimiseks või kui tal ei olnud võimalik 
asjakohaseid meetmeid võtta.
Lennuettevõtja vastutab käsipagasi, kaasa 
arvatud isiklike asjade kahjustumise eest 
üksnes juhul, kui asjaomane kahjustus on 
tekkinud tema süül.

Or. de

Selgitus

Antud juhul on tegemist Euroopa Liidu määrusega. Siin ei pea rahalise mõõtühikuna 
tingimata kasutama SDRi. Tarbija jaoks on ümardatud summa eurodes kõige paremini 
arusaadav. Summa suurust võib kohandada delegeeritud õigusaktide abil.
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Ettepanek võtta vastu määrus
2. lisa – jaotis 6
Määrus (EÜ) nr 2027/97
2. lisa – jaotis 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Reisija suhtes kohaldatakse suuremat 
vastutuse ülemmäära, kui ta esitab 
hiljemalt lennule registreerimisel 
erideklaratsiooni ja teeb täiendava makse, 
kui see on nõutav. Kõnealune täiendav 
makse põhineb tasumääral, mis on seotud 
veo- ja kindlustuskuludega, mis kõnealuse 
pagasi puhul lisanduvad vastutusemäära (1 
131 SDRi) piiresse jääva pagasi vedamise 
ja kindlustamise kuludele. See tasumäär 
tehakse reisijatele taotluse korral teatavaks.
Puudega ja piiratud liikumisvõimega 
reisijatele pakutakse süstemaatiliselt ja 
tasuta võimalust koostada 
liikumisabivahendite transportimiseks 
erideklaratsioon.

Reisija suhtes kohaldatakse suuremat 
vastutuse ülemmäära, kui ta esitab 
hiljemalt lennule registreerimisel 
erideklaratsiooni ja teeb täiendava makse, 
kui see on nõutav. Kõnealune täiendav 
makse põhineb tasumääral, mis on seotud 
veo- ja kindlustuskuludega, mis kõnealuse 
pagasi puhul lisanduvad vastutusemäära (1 
150 eurot) piiresse jääva pagasi vedamise 
ja kindlustamise kuludele. See tasumäär 
tehakse reisijatele taotluse korral teatavaks.
Puudega ja piiratud liikumisvõimega 
reisijatele pakutakse süstemaatiliselt ja 
tasuta võimalust koostada 
liikumisabivahendite transportimiseks 
erideklaratsioon.
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Selgitus

Antud juhul on tegemist Euroopa Liidu määrusega. Siin ei pea rahalise mõõtühikuna 
tingimata kasutama SDRi. Tarbija jaoks on ümardatud summa eurodes kõige paremini 
arusaadav. Summa suurust võib kohandada delegeeritud õigusaktide abil.
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Ettepanek võtta vastu määrus
2. lisa – jaotis 7
Määrus (EÜ) nr 2027/97
2. lisa – jaotis 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pagasi kahjustumise, hilinemise, kadumise 
või hävimise korral peab reisija esitama 
lennuettevõtjale kirjaliku kaebuse nii pea 
kui võimalik. Pagasi kahjustumise korral 
peab kaebuse esitama seitsme päeva 
jooksul ning pagasi hilinemise korral 21 
päeva jooksul alates päevast, mil pagas anti 
reisijale üle. Selleks et eespool nimetatud 
tähtaegadest oleks lihtne kinni pidada, peab 
lennuettevõtja pakkuma reisijatele 
võimalust täita kaebusevorm lennujaamas.
Lennuettevõtja peab kõnealuse vormi 
lennujaamas kaebusena vastu võtma
(kaebusena käsitatakse ka avaldust vara 
kadumise kohta (Property Irregularity 
Report ehk PIR).

Pagasi kahjustumise, hilinemise, kadumise 
või hävimise korral peab reisija esitama 
lennuettevõtjale kirjaliku kaebuse nii pea 
kui võimalik. Pagasi kahjustumise korral 
peab kaebuse esitama kümne päeva 
jooksul ning pagasi hilinemise korral ühe 
kuu jooksul alates päevast, mil pagas anti 
reisijale üle. Selleks et eespool nimetatud 
tähtaegadest oleks lihtne kinni pidada, peab 
lennuettevõtja pakkuma reisijatele 
võimalust täita kaebusevorm lennujaamas.
Lennuettevõtja peab kõnealuse vormi 
lennujaamas ELi kõikides ametlikes 
keeltes kättesaadavaks tegema ja
kaebusena vastu võtma (kaebusena 
käsitatakse ka avaldust vara kadumise 
kohta (Property Irregularity Report ehk 
PIR).
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