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RÖVID INDOKOLÁS

Mivel különösen a 261/2004/EK rendelettel összefüggésben tisztázatlan jogi kérdések miatt 
többször az Európai Bírósághoz fordultak és fordulnak még mindig, a rendelet átdolgozása 
sürgetőnek tűnik. Ennek során biztosítani kell az utasok és a légifuvarozók érdekei közötti 
igazságos egyensúlyt. Az átdolgozásnak azonban azt is célul kell kitűznie, hogy a 
légitársaságok foglalkozzanak szolgáltatásuk és üzleti koncepciójuk javításával. 

A különösen az európai fogyasztókat mint érintett utasokat célzó egyszerűsítés érdekében 
nem csupán az egyes jogszabályrészek pontosítására van szükség, hanem az egész szöveg 
egyszerűsítésére, valamint az érthetőség és az olvashatóság javítására is. A vélemény előadója 
ezért azt javasolja véleményében, hogy lehetőleg ne hivatkozzanak más irányelvekre vagy 
rendeletekre, hanem az aktuális rendeletben szövegezzék meg a rendelkezéseket. Ez azért is 
helyénvaló, mert az itt felülvizsgált 261/2004/EK és 2027/97/EK rendeletben összesen 5 
további jogszabályt kell figyelembe venni és adott esetben fellapozni. 
Az utasok érdekében mindegyik említett rendelet tekintetében az űrlapoknak az EU minden 
hivatalos nyelvén rendelkezésre kell állniuk. Ez nem csak az online űrlapokra érvényes, 
hanem magukra a repülőtéren elérhető űrlapokra is.

A 261/2004/EK rendelet:

Jogok és besorolás:
A 261/2004/EK rendelettel kapcsolatos egyik központi elem az a kérdés, hogy a késések 
milyen jogosultságokat eredményeznek, és ezeket hogyan kell besorolni. A vélemény 
előadója a véleményében e tekintetben az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatát követte. 
Emellett az előadó az áttekinthetőség érdekében csupán 2 kategóriába való besorolást irányoz 
elő, amelyek a 3500 km alatti és feletti távolságokba oszthatók be. Az első, 3500 km alatti 
távolsági kategóriába és az Unión belüli légi járatokba kifejezetten beletartoznak az EU 
tengerentúli területei is. Ebben az esetben járatonként 3 órás késéstől legfeljebb 250 eurós 
kártérítést kell lehetővé tenni. A második kategóriába a 3500 km-t meghaladó távolságon 
repülő járatok tartoznak. Ezeknél a járatoknál 5 órás késéstől a jogosultság legfeljebb 600 
euró lehet.
Az úgynevezett „fapados légitársaságok” gazdasági helyzetének megfelelő figyelembevétele 
érdekében lehetővé kell tenni a jegyár korlátozását. Itt azonban a repülőjegy teljes árát be kell 
számítani, beleértve az oda- és visszautat minden járulékos költséggel együtt, különös 
tekintettel a foglalás keretében szállítandó csomagokra. Az említett 250 és 600 eurós összegek 
következésképpen felső határnak tekintendők. Ez a módszer az aránytalanságot hivatott 
elkerülni. 

A kártérítési jognak átalányalapon kell fedeznie a kárt. A vélemény előadója ezért pontosította 
a 12. cikk (1) bekezdésének második mondatát, és így ott immár nem lehetséges a kártérítési 
igény további kártalanításba való beszámítása. Ezt a pontosítást az Európai Bíróság X 
ZR111/12. sz. függőben lévő ügye teszi szükségessé.

A vélemény előadója emellett előírja, hogy késésnél a kifutópályán való várakozás idejét 
legfeljebb 2 órára korlátozzák, és hogy az átfoglalásra való jogosultság már 3 órától 
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megalapozott legyen. A vélemény ugyanakkor azt is előírja, hogy a 8. és 9. cikk szerinti 
segítséget már korán biztosítani kell. 
A vélemény előadója emellett úgy ítéli meg, hogy a légifuvarozónak a fel nem róható 
késésekért és járattörlésekért éjszakánként 150 eurós összegig legfeljebb 3 vendégéjszakát 
kell fizetnie. A Bizottság által meghatározott összeg túl csekélynek tűnik néhány végcél 
esetében, különösen, ha egy lehetséges csatlakozás miatt a repülőtér közelében kell 
éjszakázni. 

A vélemény emellett a 2013/11/EK irányelv 12. cikke alapján előírja, hogy az egységes 
feltételek biztosítása érdekében az elévülési időnek általános 2 évnek kell lennie. Követeli 
továbbá, hogy a légifuvarozók kötelesek legyenek kifejezetten felhívni a figyelmet a 
határidőkre.

A rendkívüli körülmények I. mellékletben szereplő listája:
A vélemény a jelentőségük alapján megváltoztatja a kötelezőnek tekintendő körülmények 
sorrendjét. Körülhatárolja a műszaki problémákat, a biztonsági kockázatok terén azonban 
bővíti a listát. Emellett a munkaügyi vitákkal kapcsolatban különbséget tesz az üzemeltető
légi fuvarozó és más légi fuvarozó, valamint az alapvető szolgáltatók között. Ennek 
értelmében csak az utóbbi esetében állnak fenn rendkívüli körülmények. 

Panasztételi lehetőségek:
Az utasok számos visszajelzése azt mutatja, hogy nem megfelelően kezelik az utasok 
követeléseit és panaszait. A légifuvarozók gyakran először megkísérlik elutasítani az igényt, 
részben valótlan indokok alapján. Ilyen esetekben szankciókat kell bevezetni. 
A végrehajtás megkönnyítése érdekében jogosultságot kell teremteni a késés, a járattörlés és a 
menetrend-módosítás okaival kapcsolatos teljes körű tájékoztatásra. Ellenkező esetben nem 
sikerül elérni az utasjogok jobb érvényesítésének biztosítására irányuló célt. 

A 2027/97/EK rendelet:
Mivel uniós rendeletről van szó, az eurót kell mértékegységként használni. Ezért a vélemény 
az érthetőség érdekében törli a különleges lehívási jog (SDR) mint mértékegység fogalmát. 
Ehelyett az említett SDR-összegek jelenlegi értékéhez közelítő kerekített összegeket adtunk 
meg. 
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MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be a következő
módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 261/2004/EK rendelet azokra az 
utasokra is vonatkozik, akik repülőjegyüket 
utazási csomag keretében foglalták. 
Egyértelművé kell azonban tenni, hogy az 
utasok nem halmozhatják a kapcsolódó –
különösen az e rendelet és a szervezett 
utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 
90/314/EGK tanácsi irányelv szerinti –
jogokat. Az utasok számára jogot kell 
biztosítani, hogy eldöntsék, melyik 
jogszabály szerint nyújtják be kérelmüket, 
de nem lehet joguk ahhoz, hogy ugyanazon 
probléma miatt mindkét jogszabály szerint 
kártérítést igényeljenek. Az utasok 
szempontjából nincs jelentősége annak, 
hogy az ilyen kérelmekből eredő terheket a 
légi fuvarozók és az utazásszervezők 
hogyan osztják el egymás között.

(6) A 261/2004/EK rendelet azokra az 
utasokra is vonatkozik, akik repülőjegyüket 
utazási csomag keretében foglalták. 
Egyértelművé kell azonban tenni, hogy az 
utasok nem halmozhatják a kapcsolódó –
különösen az e rendelet és a szervezett 
utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 
90/314/EGK tanácsi irányelv szerinti –
jogokat, akkor sem, ha e jogok külön vagy 
egyidejűleg történő érvényesítése 
alapvetően lehetséges. Az utasok számára 
jogot kell biztosítani, hogy eldöntsék, 
melyik jogszabály szerint nyújtják be 
kérelmüket, de nem lehet joguk ahhoz, 
hogy ugyanazon probléma miatt mindkét 
jogszabály szerint kártérítést igényeljenek. 
Az utasok szempontjából nincs jelentősége 
annak, hogy az ilyen kérelmekből eredő
terheket a légi fuvarozók és az 
utazásszervezők hogyan osztják el egymás 
között.

Or. de

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az utasvédelem növelése érdekében 
szükséges, hogy az oda-vissza útra szóló 
(retúr-) jeggyel rendelkező utas 
beszállását a visszaúton ne lehessen 
visszautasítani azért, mert az odaútra 
szóló jegyet nem vette igénybe.

törölve

Or. de

Indokolás

Ezt alapvetően nem szabad megtenni, ezért egy külön cikkben rögzítik. Minden járatot – az 
oda- vagy visszaúttól és azok igénybevételétől függetlenül – egyenlően kezelnek. A kifejezett 
pontosítás ezért nem szükséges.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Világossá kell tenni, hogy az utas, ha 
utazásának egy részét nem szeretné 
megkezdeni, ezt már a tervezett indulási 
idő előtt közölheti a légifuvarozóval, és 
nem csak utólag, csupán a megtérítendő
adók érvényesítése céljából.

Or. de

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Amennyiben az utas egy 
megállapodás keretében egy későbbi 
időpontban történő utazás mellett dönt, a 
kieső járathoz kapcsolódó utazási 
költségeket teljes mértékben meg kell 
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téríteni. Ide tartoznak a tömegközlekedési 
költségek, a taxi költségei, valamint a 
repülőtéri parkolóházban fizetendő
parkolási díjak.

Or. de

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A 261/2004/EK rendeletnek 
egyértelműen magában kell foglalnia a 
jelentős késést szenvedő utasok 
kártérítéshez való jogát, az Európai 
Bíróság C-402/07 és C 432/07 sz. 
(Sturgeon) egyesített ügyekben hozott 
ítéletének megfelelően. Ezzel 
párhuzamosan emelni kell azt az 
időtartamot, amelynek letelte után a 
késésből kártérítési jog keletkezik, hogy 
figyelembe lehessen venni az ágazatra 
gyakorolt pénzügyi hatást és el lehessen 
kerülni az ennek következtében esetleg 
bekövetkező gyakoribb járattörléseket is. 
Annak biztosítására, hogy az Unión belül 
utazók egyforma kártérítési jogokkal 
rendelkezzenek, célszerű, hogy a kártérítési 
jogot keletkeztető késési idő az EU-n belüli 
utazások esetében azonos legyen, a 
harmadik országokból érkező és oda induló 
járatoknál azonban a távolságtól függjön, 
figyelembe véve a légi fuvarozók 
üzemeltetési problémáit, amikor távoli 
repülőtereken kell megoldást találniuk a 
késések okára.

(11) A 261/2004/EK rendeletnek 
egyértelműen magában kell foglalnia a 
jelentős késést szenvedő utasok 
kártérítéshez való jogát, az Európai 
Bíróság C-402/07 és C 432/07 sz. 
(Sturgeon) egyesített ügyekben hozott 
ítéletének megfelelően. Ezzel 
párhuzamosan csak 3500 kilométertől 
állhat fenn a 600 eurós kártérítési jog, 
hogy figyelembe lehessen venni az 
ágazatra gyakorolt pénzügyi hatást és el 
lehessen kerülni az ennek következtében 
esetleg bekövetkező gyakoribb 
járattörléseket is Annak biztosítására, hogy 
az Unión belül utazók egyforma kártérítési 
jogokkal rendelkezzenek, célszerű, hogy a 
kártérítési jogot keletkeztető késési idő az 
EU-n belüli utazások esetében azonos 
legyen, a harmadik országokból érkező és 
oda induló járatoknál azonban a távolságtól 
függjön, figyelembe véve a légi fuvarozók 
üzemeltetési problémáit, amikor távoli 
repülőtereken kell megoldást találniuk a 
késések okára.

Or. de



PE516.966v02-00 8/54 PA\1003180HU.doc

HU

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Hogy a fapados járatok szektorában 
is figyelembe vegyék a légi közlekedési 
ágazatra gyakorolt pénzügyi hatásokat, 
lehetővé kell tenni, hogy a kártérítést a 
kifizetett teljes jegyár mértékében, 
legfeljebb azonban az e rendeletben 
említett összegekig érvényesítsék. Ez a 
jegyár tartalmazza az oda- és visszaút 
költségét, valamennyi járulékos 
költséggel, például a csomag költségével 
együtt.

Or. de

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Egyes utasjogok, különösen a 
szálláshoz való jog érvényesítése a 
tapasztalatok szerint aránytalan 
költségekkel jár a légi fuvarozók egyes 
kisebb nagyságrendű műveleteiből 
származó bevételéhez képest. A rövid 
távon, kis repülőgépekkel működtetett 
járatok üzemeltetőit ezért mentesíteni kell 
a szállás biztosítása alól, ugyanakkor 
segíteniük kell az utasnak a 
szálláskeresésben.

törölve

Or. de

Indokolás

A vonatkozó cikkben nem csak a kisebb légi járművekről van szó, hanem a 250 km alatti 
távolságokról is. Ha egy utas az éjszaka közepén egy repülőtéren „ragad”, és nincs 
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lehetősége az azonnali vagy alternatív továbbutazásra, szállást kell biztosítani számára. Nem 
a fogyasztón múlik, hogy kis repülőgépről van szó.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A fogyatékossággal élő, a csökkent 
mozgásképességű és más, különleges 
bánásmódot igénylő személyek – például a 
kíséret nélkül utazó gyermekek, a várandós 
nők és az orvosi ellátást igénylő személyek 
– számára nehezebb feladat szállást találni 
az utazás kénytelen megszakítása esetén. 
Ezért az ezekbe a kategóriákba tartozó 
utasokra a szálláshoz való jog semmiféle 
korlátozása nem alkalmazandó sem 
rendkívüli körülmények, sem regionális 
járatok esetében.

(18) A fogyatékossággal élő, a csökkent 
mozgásképességű és más, különleges 
bánásmódot igénylő személyek – például a 
kíséret nélkül utazó gyermekek, a várandós 
nők és az orvosi ellátást igénylő személyek 
– számára nehezebb feladat szállást találni 
az utazás kénytelen megszakítása esetén. 
Ezért az ezekbe a kategóriákba tartozó 
utasokra a szálláshoz való jog semmiféle 
korlátozása alapvetően nem alkalmazandó 
sem rendkívüli körülmények, sem 
regionális járatok esetében.

Or. de

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az utazás megszakadása esetén az 
utasokat nem csak az őket ilyenkor 
megillető jogaikról kell megfelelően 
tájékoztatni, hanem a megszakítás okáról 
is, amint az információk rendelkezésre 
állnak. Ezeket az információkat akkor is 
meg kell adni, ha az utas a jegyét egy az 
Unióban működő közvetítőnél vásárolta 
meg.

(20) A járatkésés, a járat törlése, az utazás 
megszakadása vagy a menetrendváltozás 
esetén az utasokat nem csak az őket 
ilyenkor megillető jogaikról kell 
megfelelően tájékoztatni, hanem ezek 
okáról is, amint az információk 
rendelkezésre állnak. Ezekre szankciókkal 
alátámasztott jogosultsággal kell 
rendelkezniük. Ez a jogosultság akkor is 
fennáll, ha az utas a jegyét egy az Unióban 
működő közvetítőnél vásárolta meg.

Or. de
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Az utasjogok jobb érvényesítése 
érdekében a nemzeti végrehajtási szervek 
szerepét pontosabban kell meghatározni, és 
világosan el kell különíteni az utasok 
egyéni panaszainak kezelésétől.

(21) Az utasjogok jobb érvényesítése 
érdekében a nemzeti végrehajtási szervek 
szerepét pontosabban kell meghatározni, és 
világosan el kell különíteni az utasok 
egyéni panaszainak kezelésétől. Emellett 
pontosítani kell, hogy a legfeljebb 90 
napos ügyintézési időt az európai 
fogyasztók érdekében nem szabad 
túllépni.

Or. de

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az utasokat megfelelően tájékoztatni 
kell az igények és panaszok légi 
fuvarozókhoz való benyújtásával 
kapcsolatos eljárásokról, és biztosítani kell, 
hogy ésszerű határidőn belül választ
kapjanak. Az utasoknak azt a lehetőséget 
is biztosítani kell, hogy a légi fuvarozókkal 
szemben peren kívüli eszközök útján 
emeljenek panaszt. Ugyanakkor mivel a 
bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz való 
jog az Európai Unió Alapjogi Chartájának 
47. cikkében elismert alapvető jog, ezek az 
intézkedések nem akadályozhatják és nem 
nehezíthetik meg azt, hogy az utasok 
bírósághoz forduljanak.

(22) Az utasokat megfelelően tájékoztatni 
kell az igények és panaszok légi 
fuvarozókhoz való benyújtásával 
kapcsolatos eljárásokról, és biztosítani kell, 
hogy felhívják a figyelmüket az idevágó 
határidőkre, különösen a 16a. cikk (2) 
bekezdése szerinti határidőkre. A 
követelés vagy a panasz beérkezésétől 
számított két hónapon belül választ kell 
kapniuk. Az utasoknak azt a lehetőséget is 
biztosítani kell, hogy a légi fuvarozókkal 
szemben peren kívüli eszközök útján 
emeljenek panaszt. Ugyanakkor mivel a 
bíróság előtti hatékony jogorvoslathoz való 
jog az Európai Unió Alapjogi Chartájának 
47. cikkében elismert alapvető jog, ezek az 
intézkedések nem akadályozhatják és nem
nehezíthetik meg azt, hogy az utasok 
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bírósághoz forduljanak. A jogok peren 
kívüli és bírósági eljárás keretében történő
egyszerű, gyors és olcsó kezelése 
érdekében fel kell hívni a figyelmet az 
online és alternatív vitarendezési 
eljárásokra és a kis értékű követelések 
európai eljárására.

Or. de

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A légifuvarozóknak csatlakozniuk 
kell az alternatív vitarendezésről szóló 
2013/11/EU irányelv szerinti egyeztető
rendszerekhez.

Or. de

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22b) Az egységes feltételek biztosítása 
érdekében az e rendelet szerinti panaszok 
és követelések a jog keletkezésétől, azaz a 
járat foglalás szerinti indulási idejének 
napjától számított két éven belül évülnek 
el.

Or. de
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Tekintettel az elveszett, 
megrongálódott vagy késve érkező
poggyásszal kapcsolatos panaszok 
beterjesztésére kiszabott rövid határidőkre, 
a légi fuvarozóknak lehetőséget kell 
nyújtaniuk arra, hogy az utasok 
panaszaikat már a repülőtéren 
benyújthassák, és e célból 
formanyomtatványt kell számukra 
biztosítani. Ez a szokásos 
poggyászjegyzőkönyv (Property 
Irregularity Report vagy PIR) is lehet.

(31) Tekintettel az elveszett, 
megrongálódott vagy késve érkező
poggyásszal kapcsolatos panaszok 
beterjesztésére kiszabott rövid határidőkre, 
a légi fuvarozóknak lehetőséget kell 
nyújtaniuk arra, hogy az utasok 
panaszaikat már a repülőtéren 
benyújthassák, és e célból 
formanyomtatványt kell számukra 
biztosítani az Unió valamennyi hivatalos 
nyelvén. Ez a szokásos 
poggyászjegyzőkönyv (Property 
Irregularity Report vagy PIR) is lehet.

Or. de

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A gazdasági fejlődés figyelembevétele 
érdekében a 2027/97/EK rendeletben 
megállapított pénzügyi korlátozásokat a 
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 
(ICAO) által a Montreali Egyezmény 24. 
cikkének (2) bekezdése alapján 2009-ben 
végzett felülvizsgálatnak megfelelően 
módosítani kell.

(33) A gazdasági fejlődés figyelembevétele 
érdekében a 2027/97/EK rendeletben 
megállapított pénzügyi korlátozásokat 
végrehajtási aktusokkal módosítani kell.

Or. de
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
A 261/2004/EK rendelet
2 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„utazásszervező”: a szervezett utazási 
formákról szóló, 1990. június 13-i 
90/314/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének 
(2) bekezdése szerinti személy”;

„utazásszervező”: olyan személy, aki nem 
csak alkalomszerűen szervez szervezett 
utazási formákat, és azokat közvetlenül 
vagy közvetítő útján adja el vagy kínálja 
értékesítésre;

Or. de

Indokolás

A jobb érthetőség és a fogyasztóbarát jelleg javítása érdekében megfelelőbb, ha minden 
hivatkozást elhagyunk, és ehelyett az összes megfelelő fogalommeghatározást érthetően 
megnevezzük ebben a rendeletben.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
A 261/2004/EK rendelet
2 cikk – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „utasfelvétel”: az utasnak maga a 
légitársaság vagy egy utasfelvételi vállalat 
általi, illetve online történő felvétele egy 
járatra;

Or. de

Indokolás

Az angol változatban a 3. cikk (2) bekezdésében a beszállásról („boarding”) van szó, míg a 
német változatban az utasfelvételről. Ez a megadott 45 perces idő tekintetében félrevezető
(utasfelvételről vagy beszállásról van szól?).
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont
A 261/2004/EK rendelet
2 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 „csökkent mozgásképességű személy”: a 
légi járműveken utazó fogyatékkal élő, 
illetve csökkent mozgásképességű
személyek jogairól szóló 1107/2006/EK 
rendelet szerinti bármely személy;

„fogyatékkal élő személy” vagy „csökkent 
mozgásképességű személy”: bármely 
személy, akinek mozgásképessége a 
közlekedés során bármilyen fizikai (érzék-
vagy mozgásszervi, állandó vagy időleges) 
fogyatékosság, értelmi fogyatékosság vagy 
károsodás, vagy egyéb fogyatékossághoz 
vezető ok, illetve életkor miatt korlátozott, 
és akinek helyzete kellő figyelmet igényel, 
és szükségessé teszi az összes utas 
rendelkezésére álló szolgáltatás 
hozzáigazítását az érintett személy egyéni 
igényeihez;

Or. de

Indokolás

A jobb érthetőség és a fogyasztóbarát jelleg javítása érdekében megfelelőbb, ha minden 
hivatkozást elhagyunk, és ehelyett az összes megfelelő fogalommeghatározást érthetően 
megnevezzük ebben a rendeletben.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont
A 261/2004/EK rendelet
2 cikk – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) „rendkívüli körülmények”: olyan 
körülmények, amelyek jellegüknél vagy 
eredetüknél fogva nem tartoznak az érintett 
légi fuvarozó rendes tevékenységi körébe, 
és amelyeket a légi fuvarozó ténylegesen 
nem tud befolyásolni. E rendelet 
alkalmazásában a rendkívüli körülmények 

m) „rendkívüli körülmények”: olyan 
körülmények, amelyek jellegüknél vagy 
eredetüknél fogva nem tartoznak az érintett 
légi fuvarozó szokásos tevékenységi 
körébe, és amelyeket a légi fuvarozó 
ténylegesen nem tud befolyásolni. E 
rendelet alkalmazásában a rendkívüli 
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magukban foglalják a mellékletben 
felsorolt körülményeket;

körülmények magukban foglalják többek 
között a mellékletben felsorolt 
körülményeket;

Or. de

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
A 261/2004/EK rendelet
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megerősített helyfoglalással 
rendelkeznek az érintett légi járaton és – az 
5. cikkben említett járattörlés, valamint a 6. 
cikkben említett menetrendváltozás 
esetét kivéve – utasfelvételre jelentkeznek,

a) megerősített helyfoglalással 
rendelkeznek az érintett légi járaton és – az 
5. cikkben említett járattörlés, valamint a 6. 
cikkben említett menetrendváltozás 
esetét kivéve –,

Or. de

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
A 261/2004/EK rendelet
3 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a légi fuvarozó, az utazásszervező vagy 
egy meghatalmazott utazásközvetítő által 
előre és írásban (akár elektronikus 
formában) meghatározott módon és 
megjelölt időpontban,

a légi fuvarozó, az utazásszervező vagy 
egy meghatalmazott utazásközvetítő által 
előre és írásban (akár elektronikus 
formában) meghatározott módon és 
megjelölt időpontban az utasfelvételt a 
jegy kiállításával befejezték,

Or. de

Indokolás

Nem világos, mit értenek utasfelvétel alatt. A módosítás és az „utasfelvétel” újonnan javasolt 
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fogalommeghatározása azt hivatott pontosítani, hogy nem a tényleges beszállásról van szó.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
A 261/2004/EK rendelet
3 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

legalább 45 perccel a menetrend szerinti 
indulási időpont előtt; vagy

legalább 45 perccel a menetrend szerinti 
indulási időpont előtt az utasfelvételt a 
jegy kiállításával befejezték;

Or. de

Indokolás

Nem világos, mit értenek utasfelvétel alatt. A módosítás és az „utasfelvétel” újonnan javasolt 
fogalommeghatározása azt hivatott pontosítani, hogy nem a tényleges beszállásról van szó.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont
A 261/2004/EK rendelet
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) E rendelet a szervezett utazási 
szerződések keretében szállított utasokra is 
alkalmazandó, de nem érinti az utasok 
90/314/EGK tanácsi rendelet szerinti 
jogait. Az utas e rendelet és a 90/314/EGK 
tanácsi irányelv értelmében is jogosult 
kérelem benyújtására, de az ugyanazon 
tényekkel kapcsolatban nem halmozhatja a 
két jogi aktus alapján őt megillető jogokat, 
amennyiben a jogok ugyanazon érdekek 
védelmezésére vagy ugyanazon célra 
irányulnak. E rendelet nem alkalmazható 
olyan esetekben, amikor egy utazási 
csomagot a légi járat törlésén vagy késésén 
kívüli egyéb okokból törölnek.

(6) E rendelet a szervezett utazási 
szerződések keretében szállított utasokra is 
alkalmazandó, de nem érinti az utasok 
90/314/EGK tanácsi rendelet szerinti 
jogait. Az utas e rendelet és a 90/314/EGK 
tanácsi irányelv értelmében is jogosult 
kérelem külön vagy egyidejűleg történő
benyújtására, de az ugyanazon tényekkel 
kapcsolatban nem halmozhatja a két jogi 
aktus alapján őt megillető jogokat, 
amennyiben a jogok ugyanazon érdekek 
védelmezésére vagy ugyanazon célra 
irányulnak. E rendelet nem alkalmazható 
olyan esetekben, amikor egy utazási 
csomagot a légi járat törlésén vagy késésén 
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kívüli egyéb okokból törölnek.

Or. de

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
A 261/2004/EK rendelet
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az utasok beszállását 
akaratuk ellenére visszautasították, akkor 
az üzemeltető légi fuvarozó azonnal
kártalanítja őket a 7. cikkel összhangban és 
segítséget nyújt nekik a 8. cikkel 
összhangban. Ha az utas a 8. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja szerint a lehető
legrövidebb időn belül történő átfoglalás 
mellett dönt, és az indulási idő legalább 
két órával későbbi, mint az eredeti 
indulási idő, az üzemeltető légi fuvarozó 
segítséget nyújt az utasnak a 9. cikkel 
összhangban.

(3) Amennyiben az utasok beszállását az 
oda- vagy visszaútra akaratuk ellenére
visszautasították, akkor az üzemeltető légi 
fuvarozó a lehető leghamarabb
kártalanítja őket a 7. cikkel összhangban és 
segítséget nyújt nekik a 8. cikkel 
összhangban. Ha az ilyen utasok a 8. cikk 
(1) bekezdésének b) pontja szerint a lehető
legrövidebb időn belül történő átfoglalás 
mellett döntenek, az üzemeltető légi 
fuvarozó segítséget nyújt az utasnak a 9. 
cikkel összhangban.

Or. de

Indokolás

Nem játszhat szerepet, hogy az utas megkezdte-e az odautat vagy sem. Emellett nem fordulhat 
elő, hogy az utasnak csak 2 órás késétől kínálnak fel valami innivalót.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
A 261/2004/EK rendelet
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdést a retúr 
jegyekre is alkalmazni kell, ha a 

törölve
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visszaúton az utas beszállását azon az 
alapon utasítják vissza, hogy az odaútra 
szóló jegyet nem vette igénybe, vagy e 
célból nem fizetett további díjat.

Or. de

Indokolás

Az odaút meg nem kezdése miatt nem szabad megtagadni a visszautat.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
A 261/2004/EK rendelet
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az utas, vagy az utas nevében eljáró 
közvetítő egy vagy több, ugyanabba a 
szállítási szerződésbe tartozó utas családi 
vagy keresztnevében előforduló olyan 
elírást jelent be, amely a beszállás 
visszautasítását vonhatja maga után, a légi 
fuvarozónak azt legalább egyszer, az 
indulás előtt legfeljebb 48 órával, az utastól 
vagy a közvetítőtől kért kiegészítő díj 
nélkül ki kell javítania, kivéve, ha a 
nemzeti vagy a nemzetközi jogszabályok 
ezt nem teszik lehetővé.

(5) Ha az utas, vagy az utas nevében eljáró 
közvetítő egy vagy több, ugyanabba a 
szállítási szerződésbe tartozó utas családi 
vagy keresztnevében vagy titulusában 
előforduló olyan elírást jelent be, amely a 
beszállás visszautasítását vonhatja maga 
után, a légi fuvarozónak azt legalább 
egyszer, az indulás előtt legfeljebb 48 
órával, az utastól vagy a közvetítőtől kért 
kiegészítő díj nélkül ki kell javítania, 
kivéve, ha a nemzeti vagy a nemzetközi 
jogszabályok ezt nem teszik lehetővé.

Or. de

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont
A 261/2004/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az üzemeltető légi fuvarozó átfoglalás a) az üzemeltető légi fuvarozó átfoglalás 
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esetén, ha a járat indulásának ésszerűen 
várható időpontja legalább két órával 
későbbi, mint a törölt járat tervezett 
indulása, a 9. cikkben meghatározott 
ellátást ajánlja fel; és

esetén a 9. cikkben meghatározott ellátást 
ajánlja fel; és

Or. de

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont
A 261/2004/EK rendelet
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Azokon a repülőtereken, amelyeknek 
éves utasforgalma legalább az előző három 
egymást követő évben elérte a hárommillió 
főt, a repülőtér-irányító szervezetnek 
gondoskodnia kell arról, hogy a repülőtér 
és a repülőtér használói – különösen a légi 
fuvarozók és a földi kiszolgálást végző
vállalatok – műveleteiket megfelelő
készenléti terv révén összehangolják, így 
felkészülve a többszörös járattörléseket 
és/vagy késéseket előidéző olyan 
helyzetekre, amelyek miatt jelentős számú 
utas reked a repülőtéren, beleértve a 
légitársaságok csődje vagy a működési 
engedélyük visszavonása miatt 
bekövetkező eseteket is. A készenléti terv 
célja, hogy a repülőtéren rekedt utasok 
megfelelő tájékoztatást és segítséget 
kapjanak. A repülőtér-irányító szervezet a 
készenléti tervet és annak bármely
módosítását közli a 16. cikk szerint kijelölt 
nemzeti végrehajtási szervvel. Azon 
repülőterek irányító szervezeteinek, 
amelyek utasforgalma nem éri el a fenti 
határt, minden ésszerű intézkedést meg kell 
tenniük a repülőtér-használók 
tevékenységének összehangolása, valamint 
a repülőtéren rekedt utasok ellátása és 
tájékoztatása érdekében.

(5) Azokon az uniós repülőtereken, 
amelyeknek éves utasforgalma legalább az 
előző három egymást követő évben elérte a 
hárommillió főt, a repülőtér-irányító 
szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy 
a repülőtér és a repülőtér használói –
különösen a légi fuvarozók és a földi 
kiszolgálást végző vállalatok –
műveleteiket megfelelő készenléti terv 
révén összehangolják, így felkészülve a 
többszörös járattörléseket és/vagy 
késéseket előidéző olyan helyzetekre, 
amelyek miatt jelentős számú utas reked a 
repülőtéren, beleértve a légitársaságok 
csődje vagy a működési engedélyük 
visszavonása miatt bekövetkező eseteket is. 
A készenléti terv célja, hogy a repülőtéren 
rekedt utasok megfelelő tájékoztatást és 
segítséget kapjanak. A repülőtér-irányító 
szervezet a készenléti tervet és annak 
bármely módosítását közli a 16. cikk 
szerint kijelölt nemzeti végrehajtási 
szervvel. Azon repülőterek irányító 
szervezeteinek, amelyek utasforgalma nem 
éri el a fenti határt, minden ésszerű
intézkedést meg kell tenniük a repülőtér-
használók tevékenységének 
összehangolása, valamint a repülőtéren 
rekedt utasok ellátása és tájékoztatása 
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érdekében.

Or. de

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
A 261/2004/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. legalább két órás késés esetén felajánlja 
a 9. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és 
(2) bekezdésében előírt segítséget; és

i. felajánlja a 9. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában és (2) bekezdésében előírt 
segítséget; és

Or. de

Indokolás

Nem helyes, hogy egy utas csak 2 óra várakozás után kap egy pohár vizet.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
A 261/2004/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. legalább öt órás késés esetén, ha a késés 
egy vagy több éjszakára is kiterjed,
felajánlja a 9. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában és a 9. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában előírt segítséget; és

ii. legalább három órás késés esetén 
felajánlja a 8. cikk (1) bekezdésében előírt 
segítséget.

Or. de

Indokolás

A ii. és iii. pont sorrendjét meg kell fordítani.
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
A 261/2004/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. legalább ötórás késés esetén felajánlja a
8. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
előírt segítséget.

iii. legalább három órás késés esetén, ha a 
késés egy vagy több éjszakára is kiterjed,
felajánlja a 9. cikk (1) bekezdésének b) és 
c) pontjában előírt segítséget; és

Or. de

Indokolás

A ii. és iii. pont sorrendjét meg kell fordítani.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
A 261/2004/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) EU-n belüli utazások és harmadik 
országból induló/oda érkező, 3500 km-nél 
rövidebb utazások esetében a menetrend 
szerinti érkezési időponthoz képest öt órás 
vagy annál hosszabb késéssel érkeznek 
meg;

a) EU-n belüli utazások és harmadik 
országból induló/oda érkező, 3500 km-nél 
rövidebb utazások esetében – beleértve a 
tagállamok tengerentúli területeit is – a 
menetrend szerinti érkezési időponthoz 
képest három órás vagy annál hosszabb 
késéssel érkeznek meg;

Or. de

Indokolás

A maximális időtartamnak a meglévő ítélkezési gyakorlathoz kell igazodnia. Emellett e 
szabályozást az EU-hoz tartozó tengerentúli területekre is alkalmazni kell.
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Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
A 261/2004/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) harmadik országból induló/oda érkező, 
3500 km-től 6000 km-ig terjedő utazások 
esetében a menetrend szerinti érkezési 
időponthoz képest kilenc órás vagy annál 
hosszabb késéssel érkeznek meg;

b) harmadik országokból induló/oda 
érkező, 3500 km-nél hosszabb utazások 
esetében a menetrend szerinti érkezési 
időponthoz képest öt órás vagy annál 
hosszabb késéssel érkeznek meg;

Or. de

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
A 261/2004/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) harmadik országokból induló/oda 
érkező, 6000 km-nél hosszabb utazások 
esetében a menetrend szerinti érkezési 
időponthoz képest tizenkét órás vagy 
annál hosszabb késéssel érkeznek meg.

törölve

Or. de

Indokolás

Legfeljebb csak két különböző besorolás lehet.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
A 261/2004/EK rendelet
6 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdést akkor is alkalmazni 
kell, ha az üzemeltető légi fuvarozó a 
menetrendszerű indulási és érkezési időt 
úgy módosítja, hogy azzal az eredeti 
menetrend szerinti érkezéshez képest 
késést idéz elő, kivéve ha az utasok a 
menetrendváltozásról az eredetileg 
tervezett indulási idő előtt több mint 
tizenöt nappal tájékoztatást kaptak.

(3) A (2) bekezdést akkor is alkalmazni 
kell, ha az üzemeltető légi fuvarozó a 
menetrendszerű indulási és érkezési időt 
úgy módosítja, hogy azzal az eredeti 
menetrend szerinti érkezéshez képest 
késést vagy korábbi indulást idéz elő, 
kivéve ha az utasok a menetrendváltozásról 
az eredetileg tervezett indulási idő előtt 
több mint tizenöt nappal tájékoztatást 
kaptak.

Or. de

Indokolás

A járat korábbi indulása is jelentőséggel bír, mert ha nem közlik időben, akkor le lehet késni a 
járatot.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
A 261/2004/EK rendelet
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az üzemeltető légi fuvarozó nem 
köteles kártérítést fizetni a 7. cikk szerint, 
ha bizonyítani tudja, hogy a járat késését 
vagy a menetrend módosítását rendkívüli 
körülmények okozták, és a késést vagy 
módosítást minden ésszerű intézkedés 
megtételével sem lehetett volna elkerülni. 
A rendkívüli körülményekre csak az 
érintett járattal, vagy az ugyanazzal a légi 
járművel üzemeltetett előző járattal 
összefüggésben lehet hivatkozni.”

(4) Az üzemeltető légi fuvarozó nem 
köteles kártérítést fizetni a 7. cikk szerint, 
ha írásban bizonyítani tudja, hogy a járat 
késését vagy a menetrend módosítását 
rendkívüli körülmények okozták, és a 
késést vagy módosítást minden ésszerű
intézkedés megtételével sem lehetett volna 
elkerülni. A rendkívüli körülményekre csak 
az érintett járattal, vagy az ugyanazzal a 
légi járművel üzemeltetett előző járattal 
összefüggésben lehet hivatkozni.” Az 
utasnak szankciókkal alátámasztott joga 
van arra, hogy megfelelően tájékoztassák 
ezekről a rendkívüli körülményekről.

Or. de
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont
A 261/2004/EK rendelet
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a biztonsági szempontok lehetővé 
teszik, több mint egy órás kifutópályán 
való várakozás esetén az üzemeltető légi 
fuvarozó díjtalan hozzáférést enged a 
mosdóhelyiségekhez, díjtalanul ivóvizet 
biztosít, és az utastérben megfelelő fűtésről 
vagy hűtésről, és szükség esetén megfelelő
orvosi ellátásról gondoskodik. Ha a 
kifutópályán való várakozás eléri az öt
órát, a repülőgép visszatér a kapuhoz vagy 
más megfelelő kiszállóhelyhez, ahol az 
utasok kiszállhatnak és az (1) bekezdésben 
meghatározott segítségben részesülhetnek, 
kivéve ha a biztonsággal és a védelemmel 
összefüggő okokból a repülőgép nem 
hagyhatja el helyét a kifutópályán.

(5) Ha a biztonsági szempontok lehetővé 
teszik, több mint egy órás kifutópályán 
való várakozás esetén az üzemeltető légi 
fuvarozó díjtalan hozzáférést enged a 
mosdóhelyiségekhez, díjtalanul ivóvizet 
biztosít, és az utastérben megfelelő fűtésről 
vagy hűtésről, és szükség esetén megfelelő
orvosi ellátásról gondoskodik. Ha a 
kifutópályán való várakozás eléri a két 
órát, a repülőgép visszatér a kapuhoz vagy 
más megfelelő kiszállóhelyhez, ahol az 
utasok kiszállhatnak és az (1) bekezdésben 
meghatározott segítségben részesülhetnek, 
kivéve ha a biztonsággal és a védelemmel 
összefüggő okokból a repülőgép nem 
hagyhatja el helyét a kifutópályán.

Or. de

Indokolás

Nem látható be, hogy miért kell az utasoknak akár 5 órát is a repülőgépen tölteniük, amikor a 
repülőtéri tranzitban is várakozhatnak.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
A 261/2004/EK rendelet
6 a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az utas azért kési le a csatlakozó 
járatot, mert előző járata késett vagy annak 
időpontját megváltoztatták, a csatlakozó 
járatot üzemeltető közösségi légi fuvarozó 

(1) Ha az utas azért kési le a csatlakozó 
járatot, mert előző járata késett, azt törölték
vagy annak időpontját megváltoztatták, a 
csatlakozó járatot üzemeltető közösségi 
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az utasnak felajánlja: légi fuvarozó az utasnak felajánlja:

Or. de

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
A 261/2004/EK rendelet
6a cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a 9. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
és a 9. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott segítséget, amennyiben 
legalább két órával többet kell várnia a 
csatlakozásra; és

i. a 9. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
és a 9. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott segítséget; és

Or. de

Indokolás

Nem helyes, hogy egy utas csak 2 óra várakozás után kap egy pohár vizet.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
A 261/2004/EK rendelet
6a cikk – 1 bekezdés – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a 9. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
és a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott segítséget, ha az alternatív 
járat vagy a 8. cikk szerint ajánlott egyéb 
szállítási eszköz indulásának menetrend 
szerinti időpontja legalább öt órával 
meghaladja a lekésett járat menetrendszerű
indulását, és a késés egy vagy több 
éjszakára is kiterjed.

iii. a 9. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
és a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott segítséget, ha az alternatív 
járat vagy a 8. cikk szerint ajánlott egyéb 
szállítási eszköz indulásának menetrend 
szerinti időpontja legalább három órával 
meghaladja a lekésett járat menetrendszerű
indulását, és a késés egy vagy több 
éjszakára is kiterjed.

Or. de
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Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
A 261/2004/EK rendelet
6a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az utas egy előző csatlakozó járat 
késése miatt kési le a csatlakozó járatot, 
kárpótláshoz van joga az előző járatot 
üzemeltető közösségi légi fuvarozó 
részéről a 6. cikk (2) bekezdésével 
összhangban. E célból a késést a végső
célállomásra való menetrendszerű érkezés 
időpontjához viszonyítva kell számítani.

(2) Ha az utas egy előző csatlakozó járat 
késése, törlése vagy menetrendváltozás
miatt kési le a csatlakozó járatot, 
kárpótláshoz van joga az előző járatot 
üzemeltető közösségi légi fuvarozó 
részéről a 6. cikk (2) bekezdésével 
összhangban. E célból a késést a végső
célállomásra való menetrendszerű érkezés 
időpontjához viszonyítva kell számítani.

Or. de

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont
A 261/2004/EK rendelet
7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) Az (1) bekezdés bevezető mondatának 
helyébe a következő szöveg lép:
„Amennyiben erre a cikkre hivatkoznak, 
az utasok a teljes kifizetett repülőjegyár 
mértékében, legfeljebb azonban a 
következő mértékben kártérítést kapnak:”

Or. de

Indokolás

A fapados járatok esetében az összegek aránytalanok. Egy mindössze 49 euróba kerülő jegyre 
nyújtott 250 eurós kártérítés gazdaságtalan lenne. A jegyárra való jogosultságnak ezért 
korlátozhatónak kell lennie, legfeljebb azonban az említett összegek érvényesek.
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Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont
A 261/2004/EK rendelet
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az (1) bekezdésben a „repülőútra” szó 
helyébe az „utazásra” szó lép.

a) Az (1) bekezdés a) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:

„a) 250 euró minden unión belüli utazás 
esetén, beleértve a tengerentúli területeket 
is, valamint harmadik országból 
induló/oda érkező, 3500 km-es vagy
rövidebb utazás esetén;”

Or. de

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a a pont (új)
A 261/2004/EK rendelet
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Az (1) bekezdés b) pontjának helyébe 
a következő szöveg lép:
„b) 600 euró minden, harmadik országból 
induló/oda érkező, 3500 km-t meghaladó 
utazás esetén.”

Or. de

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a b pont (új)
A 261/2004/EK rendelet
7 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) Az (1) bekezdés c) pontját el kell 
hagyni.

Or. de

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont
A 261/2004/EK rendelet
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az utas a 8. cikk (1) bekezdésének 
b) pontja szerint utazásának folytatása 
mellett döntött, a végső célállomásig 
vezető útja során csak egyszer keletkezhet 
kártérítéshez való joga, még akkor is, ha az 
átfoglalás után újabb járattörlésre vagy 
lekésett csatlakozásra kerül sor.

(2) Ha az utas a 8. cikk (1) bekezdésének 
b) pontja szerint utazásának folytatása 
mellett döntött, a végleges célállomásig 
vezető útja során csak egyszer keletkezhet 
kártérítéshez való joga, még akkor is, ha az 
átfoglalás után újabb járattörlésre vagy 
lekésett csatlakozásra kerül sor.

Or. de

Indokolás

A végső célállomás esetén adott esetben köztes célállomásra is gondolhatunk. A végleges 
célállomás fogalma egyértelműbb.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont
A 261/2004/EK rendelet
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A légi fuvarozó az utassal önkéntes 
megállapodásra juthat, amely az (1) 
bekezdésben említett kártérítési 
rendelkezések helyébe lép, feltéve, hogy a 
megállapodást az utas egy olyan 

(5) A légi fuvarozó az utassal önkéntes 
megállapodásra juthat, amely az (1) 
bekezdésben említett kártérítési 
rendelkezések helyébe lép, feltéve, hogy a 
megállapodást az utas egy olyan 
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dokumentum aláírásával erősíti meg, amely 
felhívja az utas figyelmét az e rendelet 
szerinti kártérítéshez való jogára.

dokumentum aláírásával erősíti meg, amely 
felhívja az utas figyelmét az e rendelet 
szerinti kártérítéshez való jogára. Ilyen 
megállapodást csak a jogosultságot 
megalapozó esemény bekövetkezte után 
lehet megkötni.

Or. de

Indokolás

Ellenkező esetben már a járat foglalásakor előzetesen alá lehetne írattatni egy ilyen 
dokumentumot az utassal.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
A 261/2004/EK rendelet
8 cikk – 1 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a járat árának visszatérítése az utas 
kérésétől számított hét napon belül a 7. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
módon, az utazás meg nem tett szakaszára 
vagy szakaszaira, továbbá a már megtett 
szakaszra vagy szakaszokra, amennyiben a 
repülőút az utas eredeti utazási tervéhez 
viszonyítva már nem szolgál semmilyen 
célt, adott esetben a következővel együtt:

a) a járat árának visszatérítése az utas 
kérésétől számított hét napon belül a 7. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
módon, az utazás meg nem tett szakaszára 
vagy szakaszaira, továbbá a már megtett
szakaszra vagy szakaszokra, amennyiben a 
repülőút az utas eredeti utazási tervéhez 
viszonyítva már nem szolgál semmilyen 
célt, az utas kívánságára a következővel 
együtt:

Or. de

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
A 261/2004/EK rendelet
8 cikk – 1 bekezdés – a pont – 2 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a lehető legkorábbi járat vissza az első
indulási pontra;

a lehető legkorábbi, a felelős légi fuvarozó 
által megszervezendő járat vissza az első
indulási pontra;

Or. de

Indokolás

A felelős légi fuvarozónak kell ezt a járatot megszerveznie, ez nem az utas feladata.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
A 261/2004/EK rendelet
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az utas az (1) bekezdés b) pontjában 
említett lehetőséget választja, és az 
üzemeltető légi fuvarozó nem tudja az utast 
saját járatainak egyikén, kellő időben 
szállítani ahhoz, hogy az utas végső
úticélját a menetrend szerinti érkezési 
időhöz viszonyítva 12 órán belül elérje, 
akkor az utas – a rendelkezésre állástól 
függően – jogosult más légi fuvarozó 
járatára vagy eltérő szállítási módra való 
átfoglalásra. Az 1008/2008/EK rendelet 22. 
cikkének (1) bekezdése ellenére a másik 
légi fuvarozó vagy más fuvarozó a 
szerződő fuvarozónak nem szabhat olyan 
árat, amely meghaladja a saját utasai által 
az elmúlt három hónapban ugyanilyen 
szolgáltatásokért fizetett átlagos árat.

(5) Ha az utas az (1) bekezdés b) pontjában 
említett lehetőséget választja, és az 
üzemeltető légi fuvarozó nem tudja az utast 
saját járatainak egyikén, kellő időben 
szállítani ahhoz, hogy az utas végső
úticélját a menetrend szerinti érkezési 
időhöz viszonyítva három órán belül 
elérje, akkor az utas – a rendelkezésre 
állástól függően – jogosult más légi 
fuvarozó járatára vagy eltérő szállítási 
módra való átfoglalásra. Az 1008/2008/EK 
rendelet 22. cikkének (1) bekezdése 
ellenére a másik légi fuvarozó vagy más 
fuvarozó a szerződő fuvarozónak nem 
szabhat olyan árat, amely meghaladja a 
saját utasai által az elmúlt három hónapban 
ugyanilyen szolgáltatásokért fizetett 
átlagos árat.

Or. de
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Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a a pont (új)
A 261/2004/EK rendelet
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A (2) bekezdés helyébe a következő
szöveg lép:
(2) Ezenkívül az utasoknak díjmentesen 
két telefonhívást, illetve faxüzenet vagy e-
mail küldését kell felajánlani.

Or. de

Indokolás

Az eredeti, a felülvizsgálat által nem érintett 9. cikk (2) bekezdést át kell dolgozni, amely még 
telexeket említett. A telex azonban mára már elavult, és már nincs jelentősége.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont
A 261/2004/EK rendelet
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha az üzemeltető légi fuvarozó 
bizonyítani tudja, hogy a járat törlését, 
késését vagy a menetrend megváltoztatását 
rendkívüli körülmények okozták, és a járat 
törlését, késését vagy menetrendje 
megváltoztatását minden ésszerű
intézkedés megtételével sem lehetett volna 
elkerülni, az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
szállásköltséget éjszakánként és utasonként 
100 EUR-ra és legfeljebb három éjszakára 
korlátozhatja. Ha az üzemeltető légi 
fuvarozó e korlátozás alkalmazása mellett 
dönt, az utasokat ekkor is köteles 
tájékoztatni a három éjszaka letelte után 
rendelkezésre álló szálláslehetőségekről, és 
a 14. cikkben meghatározott 

(4) Ha az üzemeltető légi fuvarozó 
bizonyítani tudja, hogy a járat törlését, 
késését vagy a menetrend megváltoztatását 
rendkívüli körülmények okozták, és a járat 
törlését, késését vagy menetrendje 
megváltoztatását minden ésszerű
intézkedés megtételével sem lehetett volna 
elkerülni, az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
szállásköltséget éjszakánként és utasonként 
150 EUR-ra és legfeljebb három éjszakára 
korlátozhatja. Ha az üzemeltető légi 
fuvarozó e korlátozás alkalmazása mellett 
dönt, az utasokat ekkor is köteles 
tájékoztatni a két éjszaka letelte után 
rendelkezésre álló szálláslehetőségekről, és 
a 14. cikkben meghatározott 
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kötelezettségei továbbra is fennállnak. kötelezettségei továbbra is fennállnak.

Or. de

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont
A 261/2004/EK rendelet
9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
szállásbiztosítási kötelezettség nem áll 
fenn, ha az érintett járat 250 km-es vagy 
ennél kevesebb távolságot tenne meg és 
legfeljebb 80 hellyel rendelkező
repülőgéppel üzemel, kivéve, ha 
csatlakozó járatról van szó. Ha az 
üzemeltető légi fuvarozó ezt a mentességet 
választja, az utasokat akkor is tájékoztatni 
köteles az elérhető szálláslehetőségekről.

törölve

Or. de

Indokolás

Nem látható be, hogy itt miért kerül szóba a távolság és a repülőgép mérete. Az utas nem 
tudja befolyásolni a repülőgép méretét. Egy rövid repülés is befejeződhet éjjel. Az utasnak 
ezért nem kell egy padon éjszakáznia.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont
A 261/2004/EK rendelet
9 cikk – 6 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha az utas az indulási repülőtéren a 8. 
cikk (1) bekezdése a) pontja szerinti 
visszatérítés mellett dönt, vagy ha a 
későbbi időpontban történő utazást 

(6) Ha az utas a 8. cikk (1) bekezdése a) 
pontja szerinti visszatérítés mellett dönt, 
vagy ha a későbbi időpontban történő
utazást választja a 8. cikk (1) bekezdésének 
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választja a 8. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja szerint, az érintett járattal 
kapcsolatosan megszűnik a 9. cikk (1) 
bekezdése szerinti ellátáshoz való joga.”

c) pontja szerint, az érintett járattal 
kapcsolatosan megszűnik a 9. cikk (1) 
bekezdése szerinti ellátáshoz való joga.” 
Amennyiben az utasnak e döntés alapján 
bizonyíthatóan költségei merülnek fel a 
repülőtérre utazás és onnan való elutazás 
tekintetében, akkor az utas számára teljes 
mértékben meg kell téríteni a fel nem 
használt utazással kapcsolatos odaút 
költségét.

Or. de

Indokolás

Ide tartoznak az oda- és visszaút busz-, vonat- és taxiköltségei, valamint repülőtéri 
parkolóházban fizetendő parkolási díjak, mivel ezek bizonyíthatók.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont
A 261/2004/EK rendelet
9 cikk – 7 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Egy légi fuvarozó csak akkor 
szakíthatja meg vagy szüntetheti meg az 
ellátást, ha az ellátás nyújtása vagy 
végrehajtása nyilvánvalóan tovább 
késleltetné az indulást.

Or. de

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
A 261/2004/EK rendelet
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az üzemeltető légi fuvarozó a 9. cikk (3) Az üzemeltető légi fuvarozó a 9. cikk 
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(4) és (5) bekezdésében megállapított 
korlátozásokat nem alkalmazhatja a 
csökkent mozgásképességű utasokra, az 
őket kísérő személyekre, a kíséret nélkül 
utazó gyermekekre, a várandós nőkre vagy
az orvosi ellátást igénylő személyekre, 
feltéve, hogy az utas különleges 
segítségnyújtási igényeiről a 
menetrendszerű járat indulása előtt 
legalább 48 órával tájékoztatta a légi 
fuvarozót, annak ügynökét vagy az 
utazásszervezőt. Ha a szerződés mindkét 
utazásra ugyanazzal a légi fuvarozóval 
jött létre, akkor a tájékoztatást 
érvényesnek kell tekinteni az egész 
utazásra, valamint a visszaútra is.

(4) és (5) bekezdésében megállapított 
korlátozásokat nem alkalmazhatja a
csökkent mozgásképességű utasokra, az 
őket kísérő személyekre, a kíséret nélkül 
utazó gyermekekre, a várandós nőkre vagy 
az orvosi ellátást igénylő személyekre.

Or. de

Indokolás

A tájékoztatás nem játszhat szerepet, mivel ennek a személyi körnek mindig különleges 
védelmet kell élveznie.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)
A 261/2004/EK rendelet
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 12. cikk (2) bekezdése a 
következőképpen módosul:
„E rendelet alkalmazása nem érinti az 
utasok további kártalanításhoz való jogát. 
A rendelet szerint adott kártérítés nem 
számítható be az ilyen kártalanításba.”

Or. de

Indokolás

Az eredeti szabályozás különböző értelmezési lehetőségeket engedett meg, ezeket meg kell 
szüntetni. Ezzel kapcsolatban jelenleg eljárás folyik az Európai Bíróságon (ügyszám: X 
ZR/111/12)..
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Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
A 261/2004/EK rendelet
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan esetekben, amikor egy üzemeltető
légi fuvarozó kártérítést fizet vagy más, e 
rendelet szerint rá háruló kötelezettséget 
teljesít, sem e rendelet rendelkezései, sem a 
nemzeti jogszabályok rendelkezései nem 
értelmezhetők a fuvarozó azon jogának 
korlátozásaként, hogy az e rendelet szerint 
felmerült költségeiért kártérítést kérjen
bármely olyan harmadik féltől, amelynek 
szerepe volt a kártérítést vagy egyéb 
kötelezettségeket keletkeztető esemény 
bekövetkeztében.

Olyan esetekben, amikor egy üzemeltető
légi fuvarozó kártérítést fizet vagy más, e 
rendelet szerint rá háruló kötelezettséget 
teljesít, sem e rendelet rendelkezései, sem a 
nemzeti jogszabályok rendelkezései vagy 
az általános üzleti feltételek nem 
értelmezhetők a fuvarozó azon jogának 
korlátozásaként, hogy az e rendelet szerint 
felmerült költségeit bármely olyan 
harmadik fél megtérítse, amelynek szerepe 
volt a kártérítést vagy egyéb 
kötelezettségeket keletkeztető esemény 
bekövetkeztében.

Or. de

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
A 261/2004/EK rendelet
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A beszállást visszautasító vagy egy 
járatát törlő üzemeltető légi fuvarozó 
minden érintett utasnak átad egy írásbeli 
tájékoztatót, amely e rendelettel 
összhangban meghatározza a kártérítés és 
segítségnyújtás szabályait, beleértve a 9. 
cikk (4) és (5) bekezdése szerinti 
korlátozásokra vonatkozó információkat is. 
A légi fuvarozó továbbá hasonló 
tájékoztatót ad át minden, legalább két órás 

(2) A beszállást visszautasító vagy egy 
járatát törlő üzemeltető légi fuvarozó 
minden érintett utasnak haladéktalanul 
átad egy írásbeli tájékoztatót, amely e 
rendelettel összhangban meghatározza a 
kártérítés és segítségnyújtás szabályait, 
beleértve a 9. cikk (4) és (5) bekezdése 
szerinti korlátozásokra vonatkozó 
információkat is, valamint kifejezetten 
felhívja a figyelmet a jogosultság 
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késés vagy menetrendbeli változtatás által 
érintett utasnak. Az utas írott formában 
megkapja továbbá a 16a. cikk szerint 
kijelölt illetékes panaszkezelő testületek 
kapcsolattartási adatait.

érvényesítését kizáró, 16a. cikk (2) 
bekezdése szerinti határidőre. A légi 
fuvarozó továbbá hasonló tájékoztatót ad át 
minden, legalább két órás késés vagy 
menetrendbeli változtatás által érintett 
utasnak. Az utas írott formában megkapja 
továbbá a 16a. cikk szerint kijelölt illetékes 
panaszkezelő testületek és nemzeti 
végrehajtási szervek kapcsolattartási 
adatait.

Or. de

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
A 261/2004/EK rendelet
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A járat törlése vagy késése esetén az 
üzemeltető légi fuvarozó a lehető
leghamarabb – és legkésőbb a menetrend 
szerinti indulási idő után 30 perccel –
értesíti az utasokat a helyzetről, valamint a 
becsült indulási időről, amint ez az 
információ rendelkezésére áll; a (6) és (7) 
bekezdés szerint közvetítőn keresztül 
megvásárolt jeggyel rendelkező utasokat 
pedig abban az esetben, ha megkapta azok 
elérhetőségeit.

(5) A járat törlése vagy késése esetén az 
üzemeltető légi fuvarozó a lehető
leghamarabb – és legkésőbb a menetrend 
szerinti indulási idő előtt 30 perccel –
értesíti az utasokat a helyzetről, valamint a 
becsült indulási időről, amint ez az 
információ rendelkezésére áll.

Or. de

Indokolás

Ha az utasokat csak 30 perccel a tervezett indulási idő után értesítik, akkor már egy órája 
ülnek információ nélkül a kapunál (beszállási idő). Az információnak előbb kell megérkeznie. 
Az utasokat a helyszínen kell tájékoztatni, nem a kapcsolattartón keresztül. Nem minden utas 
ismeri ezeket az információkat, erre nem is kötelezhetők. Emellett néhány utas adott esetben 
már kikapcsolta a mobiltelefonját a tulajdonképpen már megkezdődött beszállás miatt.
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Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
A 261/2004/EK rendelet
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha az utas a jegyét nem közvetlenül az 
üzemeltető légi fuvarozótól vásárolja, 
hanem egy az Unióban működő közvetítőn 
keresztül, a közvetítő megadja a légi 
fuvarozónak az utas elérhetőségeit, feltéve, 
hogy az utas erre kifejezett és írásos 
felhatalmazást adott. Ilyen felhatalmazást 
csak önkéntes beleegyezés alapján lehet 
adni. A légi fuvarozó az elérhetőségi 
adatokat kizárólag az e cikk szerinti 
tájékoztatási kötelezettségének 
teljesítéséhez használhatja fel, marketing 
céljából nem, és azokat a szállítási 
szerződés végrehajtása után 72 órán belül 
meg kell semmisítenie. Az adatok tárolása, 
feldolgozása, és az azokhoz való 
hozzáférés során be kell tartani a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet.

(6) Ha az utas a jegyét nem közvetlenül az 
üzemeltető légi fuvarozótól vásárolja, 
hanem egy az Unióban működő közvetítőn 
keresztül, a közvetítő megadja a légi 
fuvarozónak az utas elérhetőségeit, feltéve, 
hogy az utas erre kifejezett és írásos 
felhatalmazást adott. Ilyen felhatalmazást 
csak önkéntes beleegyezés alapján lehet 
adni. A légi fuvarozó az elérhetőségi 
adatokat kizárólag az e rendelet szerinti 
tájékoztatási kötelezettségének 
teljesítéséhez használhatja fel, marketing 
céljából nem, és azokat a szállítási 
szerződés végrehajtása után 7 napon belül 
meg kell semmisítenie. Az adatok tárolása, 
feldolgozása, és az azokhoz való 
hozzáférés során be kell tartani a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvet.

Or. de

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
A 261/2004/EK rendelet
16a cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A jegyvétel időpontjában a légi 
fuvarozók tájékoztatják az utasokat az e 
rendeletben meghatározott jogokkal 

(1) A jegyvétel időpontjában a légi 
fuvarozók tájékoztatják az utasokat az e 
rendeletben meghatározott jogokkal 
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kapcsolatos kérelem- és panaszkezelési 
eljárásaikról és azokról a kapcsolattartási 
címekről, amelyeken az utasok kérelmeiket 
és panaszaikat – többek között elektronikus 
úton – benyújthatják. A légi fuvarozó az 
utasokat a panaszaik kezelésében illetékes 
testületről vagy testületekről is 
tájékoztatják.

kapcsolatos kérelem- és panaszkezelési 
eljárásaikról és azokról a kapcsolattartási 
címekről, amelyeken az utasok kérelmeiket 
és panaszaikat – többek között elektronikus 
úton – benyújthatják. A légi fuvarozó az 
utasokat a panaszaik kezelésében illetékes 
testületről vagy testületekről, valamint a 
jogosultság érvényesítését kizáró, 16a. 
cikk (2) bekezdése szerinti határidőről is 
tájékoztatják.

Or. de

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
A 261/2004/EK rendelet
16a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az utas az e rendelet szerinti jogai 
tekintetében panaszt kíván benyújtani a 
légi fuvarozónak, a panaszt a járat 
indulásának napjától vagy tervezett 
napjától számított három hónapon belül 
kell benyújtania. A panasz beérkezésétől 
számított 7 napon belül a fuvarozónak 
vissza kell igazolnia az utas panaszának 
kézhezvételét. A panasz kézhezvételétől 
számított két hónapon belül a fuvarozó 
köteles kimerítő választ adni az utasnak.

(2) Ha az utas az e rendeletben 
meghatározott jogokkal összefüggésben 
követelést vagy panaszt kíván benyújtani a 
légi fuvarozónak, akkor ezt a járat foglalás 
szerinti indulási idejétől számított három 
hónapon belül kell írásban vagy 
elektronikus formában megtennie. A 
követelés vagy panasz beérkezésétől 
számított 7 napon belül a fuvarozónak 
vissza kell igazolnia az utas panaszának 
kézhezvételét. A követelés vagy panasz 
kézhezvételétől számított két hónapon 
belül a fuvarozó köteles kimerítő választ 
adni az utasnak.

Or. de

Indokolás

A rendelkezés összekeveri a jogosultságot és a panaszt. Hivatalos panaszra a (4) bekezdés 
szerint csak akkor kerül sor, ha az utas egy e célból kijelölt szervhez fordul, hogy panaszt 
nyújtson be a légi fuvarozó válaszával szemben.
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Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
A 261/2004/EK rendelet
6 a cikk – 2a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A polgári jogi követelés elévül, ha azt 
a keletkezésétől számított 2 éven belül 
bírósági úton nem érvényesítik. A 
tagállamok biztosítják, hogy a vita 
rendezésére nemzeti végrehajtási szervek 
vagy a 2013. május 21-i 2013/11/EU 
irányelv szerinti alternatív vitarendezési 
fórumok előtti – a kimenetelüket tekintve 
nem kötelező érvényű – eljárásokat 
igénybe vevő feleket ezt követően az ilyen 
eljárások alatt az elévülési határidő lejárta 
ne akadályozza abban, hogy ugyanazon 
jogvita tekintetében bírósági eljárást 
indítsanak. Ez nem érinti az azon 
nemzetközi megállapodásokban foglalt, 
elévülésre vonatkozó rendelkezéseket, 
amelyeknek a tagállamok részes felei.

Or. de

Indokolás

Az egységes feltételek biztosítása és a fogyasztók számára az egyszerűsítés érdekében 
egységes szabályokat kell alkalmazni. E bekezdés tartalma megegyezik az alternatív 
vitarendezésről nemrégiben elfogadott irányelvvel.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
A 261/2004/EK rendelet
16a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vonatkozó uniós és tagállami 
jogszabályokkal összhangban minden 
tagállam kijelöli azt a nemzeti szervet vagy 

(3) A vonatkozó uniós és tagállami 
jogszabályokkal összhangban minden 
tagállam kijelöli azt a nemzeti szervet vagy 
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szerveket, amely(ek) a légi fuvarozók és az 
utasok között az e rendelet szerinti jogok 
tekintetében felmerülő viták peren kívüli 
rendezésével foglalkoznak.

szerveket, amely(ek) a légi fuvarozók és az 
utasok között az e rendelet szerinti jogok 
tekintetében felmerülő viták (követelés)
peren kívüli rendezésével foglalkoznak.

Or. de

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
A 261/2004/EK rendelet
16a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A panasz beérkezésétől számított 7 
napon belül a kijelölt szervnek vissza kell 
igazolnia a panasz kézhezvételét, és annak 
másolatát meg kell küldenie a megfelelő
nemzeti végrehajtási szervnek. A végleges 
választ legkésőbb a panasz kézhezvételétől 
számított három hónapon belül meg kell 
adni a panaszosnak. A végleges válasz 
másolatát szintén meg kell küldeni a 
nemzeti végrehajtási szervnek.

(5) A panasz beérkezésétől számított 7 
napon belül a kijelölt szervnek vissza kell 
igazolnia a panasz kézhezvételét, és annak 
másolatát meg kell küldenie a megfelelő
nemzeti végrehajtási szervnek. A végleges 
választ legkésőbb a panasz kézhezvételétől 
számított 90 naptári napon belül 
mindenképpen meg kell adni a 
panaszosnak. A végleges válasz másolatát 
szintén meg kell küldeni a nemzeti 
végrehajtási szervnek.

Or. de

Indokolás

Ez megegyezne az alternatív vitarendezésről szóló 2013/11/EU irányelvvel.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
A 261/2004/EK rendelet
16a cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az említett nemzeti végrehajtási 
szervektől függetlenül fennmarad az utas 
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azon joga, hogy polgári bírósághoz 
forduljon.

Or. de

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont
A 261/2004/EK rendelet
16 b cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Egy tagállam kérésére vagy saját 
kezdeményezésére a Bizottság 
megvizsgálja azokat az eseteket, 
amelyekben e rendelet bármely előírásának 
alkalmazásával és végrehajtásával 
kapcsolatban különbségek mutatkoznak, 
különösen a rendkívüli körülmények 
fogalmának értelmezését illetően; és a 
közös megközelítés elősegítése érdekében 
pontosítja a rendelet előírásait. A Bizottság 
e célból ajánlást fogadhat el a 16c. cikkben 
említett bizottsággal folytatott konzultációt 
követően.

(4) Egy tagállam kérésére vagy saját 
kezdeményezésére a Bizottság 
megvizsgálja azokat az eseteket, 
amelyekben e rendelet bármely előírásának 
alkalmazásával és végrehajtásával 
kapcsolatban különbségek mutatkoznak, 
különösen a rendkívüli körülmények 
fogalmának értelmezését illetően; és a 
közös megközelítés elősegítése érdekében 
az I. melléklet megfelelő kiegészítésével 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
pontosítja a rendelet előírásait. A Bizottság 
e célból ajánlást fogadhat el a 16c. cikkben 
említett bizottsággal folytatott konzultációt 
követően.

Or. de

Indokolás

Itt felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell alkalmazni. A felsorolás mindazonáltal nem 
teljes körű. A következmények a fogyasztók/utasok szempontjából jelentősek.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
A 2027/97/EK rendelet
3 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közösségi légi fuvarozó a repülőtéren 
panaszbejelentő nyomtatványt bocsát 
rendelkezésre, amely lehetővé teszi, hogy 
az utas azonnal panaszt nyújthasson be 
megrongálódott vagy késve érkező
poggyászára vonatkozóan. A 
panaszbejelentő nyomtatványt, amely a 
szokásos poggyászjegyzőkönyv (PIR) is 
lehet, a légi fuvarozó a repülőtéren a 
Montreali Egyezmény 31. cikkének (2) 
bekezdése szerinti panaszként fogadja el. 
Ez a lehetőség nem sérti az utas azon jogát, 
hogy panaszát a Montreali Egyezményben 
megadott határidőn belül más eszközök 
útján is benyújtsa.

(2) A közösségi légi fuvarozó a repülőtéren 
az EU minden hivatalos nyelvén 
panaszbejelentő nyomtatványt bocsát 
rendelkezésre, amely lehetővé teszi, hogy 
az utas azonnal panaszt nyújthasson be 
megrongálódott vagy késve érkező
poggyászára vonatkozóan. A 
panaszbejelentő nyomtatványt, amely a 
szokásos poggyászjegyzőkönyv (PIR) is 
lehet, a légi fuvarozó a repülőtéren a 
Montreali Egyezmény 31. cikkének (2) 
bekezdése szerinti panaszként fogadja el. 
Ez a lehetőség nem sérti az utas azon jogát, 
hogy panaszát a Montreali Egyezményben 
megadott határidőn belül más eszközök 
útján is benyújtsa.

Or. de

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
A 2027/97/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől függetlenül halál 
esetén az utasonként kifizetett előleg nem 
lehet kevesebb 18 096 SDR euróban
kifejezett értékénél. A Bizottságot a 6c. 
cikkel összhangban elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal fel 
kell hatalmazni arra, hogy ezt az összeget a 
Montreali Egyezmény 24. cikkének (2) 
bekezdése alapján a Nemzetközi Polgári 
Repülési Szervezet (ICAO) által hozott 
határozatra figyelemmel kiigazítsa. Az 
említett összeg kiigazítása nyomán a 
mellékletben szereplő megfelelő összeg is 
módosul.

(2) Az (1) bekezdés sérelme nélkül halál 
esetén az utasonként kifizetett előleg nem 
lehet kevesebb 20 000 eurónál. A 
Bizottságot a 6c. cikkel összhangban 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktussal fel kell hatalmazni arra, hogy ezt 
az összeget a Montreali Egyezmény 24. 
cikkének (2) bekezdése alapján a 
Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet 
(ICAO) által hozott határozatra 
figyelemmel kiigazítsa. Az említett összeg 
kiigazítása nyomán a mellékletben szereplő
megfelelő összeg is módosul.
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Or. de

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
A 2027/97/EK rendelet
6 c cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó, Bizottságra 
ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit 
e cikk határozza meg.

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan mindezekben a 
rendeletekben a Bizottságra ruházott 
hatáskör gyakorlásának feltételeit e cikk 
határozza meg.

Or. de

Indokolás

A 6c. cikket mindkét rendeletre alkalmazni kell: a 261/2004/EK rendeletre ÉS a 2027/97/EK 
rendeletre is.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
A 261/2004/EK rendelet
6 d cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Noha a légi fuvarozók teljes mértékű
kereskedelmi szabadságot élveznek a 
poggyász-szállítás feltételeinek 
megszabásában, világosan jelezniük kell a
helyfoglaláskor és az utasfelvételi pultnál 
(az önkiszolgáló utasfelvételi automatákat 
is beleértve) egyaránt, hogy az utasok a 
jegyükön szereplő egyes járatok esetében 
mennyi és milyen poggyászt vihetnek fel a 
repülőgépre és mennyit adhatnak fel, 
valamint tájékoztatniuk kell őket arról, 
hogy milyen korlátozások érvényesek a 
poggyászok száma tekintetében az adott 

(1) Noha a légi fuvarozók teljes mértékű
kereskedelmi szabadságot élveznek a 
poggyász-szállítás feltételeinek 
megszabásában, világosan jelezniük kell 
minden helyfoglalási folyamat kezdetén és 
az utasfelvételi pultnál (az önkiszolgáló 
utasfelvételi automatákat is beleértve) 
egyaránt, hogy az utasok a jegyükön 
szereplő egyes járatok esetében mennyi és 
milyen poggyászt vihetnek fel a 
repülőgépre és mennyit adhatnak fel, 
valamint tájékoztatniuk kell őket arról, 
hogy milyen korlátozások érvényesek a 
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maximális engedélyezett 
poggyászmennyiségen belül. Ha a 
poggyász szállítására további díjakat 
szabnak ki, a légi fuvarozóknak 
egyértelműen meg kell jelölniük e díjak 
minden részletét mind a helyfoglaláskor, 
mind pedig, kérésre, a repülőtéren.

poggyászok száma tekintetében az adott 
maximális engedélyezett 
poggyászmennyiségen belül. Ha a 
poggyász szállítására további díjakat 
szabnak ki, a légi fuvarozóknak 
egyértelműen meg kell jelölniük e díjak 
minden részletét mind minden egyes 
helyfoglalási folyamat kezdetén, mind 
pedig, kérésre, a repülőtéren. A kiegészítő
díjakat világosan és átlátható módon 
közzé kell tenni, és lehetővé kell tenni, 
hogy a helyfoglalás módjától függetlenül 
a tulajdonképpeni utazásfoglalási 
folyamattal fizessék ki. Ez a kötelezettség 
az olyan szolgáltatókra is alkalmazandó, 
akik a légitársaság nevében repülési 
szolgáltatásokat kínálnak. A kiegészítő
díjak a teljes repülőjegyár részét képezik.

Or. de

Indokolás

Ahogy azt már az 1008/2008/EK rendelet bevezette, itt ismét hangsúlyozzuk, hogy a 
helyfoglalási folyamat elején biztosítani kell az árak átláthatóságot. Ezt a kötelezettséget 
minden szolgáltatóra, pl. utazási irodákra, az internetes utazási portálokra vagy közvetítőkre 
is alkalmazni kell.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
A 2027/97/EK rendelet
6 d cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kézipoggyász mérete legalább 55 x 
40 x 20 cm, és legalább 6 kg tömegű.

Or. de

Indokolás

Az említett értékek a jelenleg működő légitársaságok minimális értékei. Ezekkel a minimális 
értékekkel kívánjuk elkerülni, hogy a jövőben egy minimális mérettől kezdve kiegészítő díjakat 
vezessenek be a kézipoggyászokra.
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Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
A 2027/97/EK rendelet
6 d cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha a kézipoggyászt a repülőgépbe 
való beszállás vagy a repülőgép indulása 
előtt a repülőgépről a csomagtérbe rakják 
át, akkor ezt a poggyászt a repülőgép 
elhagyásakor kézipoggyászként át kell 
adni az utasnak.

Or. de

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
A 2027/97/EK rendelet
6 e cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alkalmazandó biztonsági 
előírásoktól, valamint az érintett 
repülőgépre vonatkozó műszaki 
előírásoktól és korlátozásoktól függően a 
közösségi légi fuvarozók lehetővé teszik, 
hogy az utasok hangszert vigyenek 
magukkal az utastérbe. A hangszereket az 
utastérben történő szállításra akkor lehet 
elfogadni, ha azokat a poggyásztartóban 
vagy az ülés alatt biztonságosan lehet 
tárolni. A légi fuvarozó dönthet úgy, hogy 
egy hangszer beleszámít az utas által 
szállítható kézipoggyász-keretbe, és nem 
adódik hozzá a kézipoggyász-kerethez.

(1) Az alkalmazandó biztonsági 
előírásoktól, valamint az érintett 
repülőgépre vonatkozó műszaki 
előírásoktól és korlátozásoktól függően a 
közösségi légi fuvarozók lehetővé tehetik, 
hogy az utasok hangszert vigyenek 
magukkal az utastérbe. A hangszereket az 
utastérben történő szállításra akkor lehet 
elfogadni, ha azokat a poggyásztartóban 
vagy az ülés alatt biztonságosan lehet 
tárolni. A légi fuvarozó dönthet úgy, hogy 
egy hangszer beleszámít az utas által 
szállítható kézipoggyász-keretbe, és nem 
adódik hozzá a kézipoggyász-kerethez.

Or. de
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Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
A 2027/97/EK rendelet
6 e cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha egy hangszer túlságosan nagy 
ahhoz, hogy az utastérben a 
poggyásztartóban vagy az ülés alatt 
biztonságosan lehessen tárolni, a légi 
fuvarozó második viteldíj megfizetését 
kérheti, amennyiben az ilyen hangszert az 
utas kézipoggyászként egy másik ülésen 
szállítja. Ha második viteldíj megfizetésére 
kerül sor, a légi fuvarozónak a lehetőségek 
szerint mindent meg kell tennie azért, hogy 
az utas és a hangszer egymás melletti 
üléseket foglaljon el. Ha erre megvan a 
lehetőség és az utas kéri, a hangszereket a 
raktér egy fűtött részében kell szállítani az 
alkalmazandó biztonsági szabályoktól, a 
rendelkezésre álló helytől és az érintett 
repülőgép műszaki előírásaitól függően. A 
légi fuvarozónak egyértelműen meg kell 
jelölnie feltételei között azt, hogy a 
hangszereket milyen szabályok szerint és 
milyen díjért szállítja.”

(2) Ha egy hangszer túlságosan nagy 
ahhoz, hogy az utastérben a 
poggyásztartóban vagy az ülés alatt 
biztonságosan lehessen tárolni, a légi 
fuvarozó második viteldíj megfizetését 
kérheti, amelyet mentesíteni kell a ráeső
repülőtéri adóktól, amennyiben az ilyen 
hangszert az utas kézipoggyászként egy 
másik ülésen szállítja. Ha második viteldíj 
megfizetésére kerül sor, a légi fuvarozónak 
a lehetőségek szerint mindent meg kell 
tennie azért, hogy az utas és a hangszer 
egymás melletti üléseket foglaljon el. Ha 
erre megvan a lehetőség és az utas kéri, a 
hangszereket a raktér egy fűtött részében 
kell szállítani az alkalmazandó biztonsági 
szabályoktól, a rendelkezésre álló helytől 
és az érintett repülőgép műszaki 
előírásaitól függően. A légi fuvarozóknak 
az ilyen hangszereket külön címkével kell 
megjelölniük annak biztosítása 
érdekében, hogy megfelelő gondossággal 
kezeljék ezeket. A légi fuvarozónak 
egyértelműen meg kell jelölnie feltételei 
között azt, hogy a hangszereket milyen 
szabályok szerint és milyen díjért szállítja.”

Or. de

Indokolás

Ha egy hangszer számára további ülőhelyet kell megvenni, akkor azt mentesíteni kell a ráeső
adók, de legalább a repülőtéri adó alól.
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Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba. Ez a rendelet minden 
olyan légi járatra és utazásra 
alkalmazandó, amelynek foglalás szerinti 
indulási ideje e napon 00.00 órára van 
tervezve.

Or. de

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
A 261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Rendkívülinek tekintendők a következő
körülmények:

(1) Mindig kötelezően rendkívülinek
tekintendők a következő körülmények:

Or. de

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
A 261/2004/EK rendelet
I melléklet – 1 bekezdés – 1 sorrend

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. de

Indokolás

A sorrendnek az okok fontosságát kell követnie.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
A 261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 1 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a légi jármű szokásos üzemeltetésével 
együtt nem járó műszaki problémák, 
például az érintett járatüzemeltetés során 
feltárt meghibásodás, amely 
megakadályozza az üzemeltetés zavartalan 
folytatását; vagy rejtett, a gyártó vagy egy 
illetékes hatóság által jelzett gyártási hiba, 
amely a repülés biztonságát befolyásolja;

ii. a légi jármű szokásos üzemeltetésével 
együtt nem járó műszaki problémák, 
például az érintett járatüzemeltetés során 
feltárt meghibásodás, amely 
megakadályozza az üzemeltetés zavartalan 
folytatását; és rejtett, a gyártó vagy egy 
illetékes hatóság által jelzett gyártási hiba, 
amely a repülés biztonságát befolyásolja;

Or. de

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
A 261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 1 bekezdés – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. biztonsági kockázatok, szabotázs- vagy 
terrorcselekmények, amelyek lehetetlenné 
teszik a járat biztonságos üzemeltetését;

iii. háború, politikai zavargások és 
rendzavarás, biztonsági kockázatok, 
szabotázs- vagy terrorcselekmények, 
amelyek lehetetlenné teszik a járat 
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biztonságos üzemeltetését;

Or. de

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
A 261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 1 bekezdés – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. életveszélyes egészségügyi kockázatok 
vagy egészségügyi vészhelyzetek, amelyek 
az érintett járat megszakítását vagy 
elterelését teszik szükségessé;

iv. egészségügyi kockázatok vagy 
egészségügyi vészhelyzetek, amelyek az 
érintett járat megszakítását vagy elterelését 
teszik szükségessé;

Or. de

Indokolás

Nem világos, hogy ki hivatott megítélni, mikor tekintendő egy egészségügyi kockázat 
életveszélyesnek.

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
A 261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 1 bekezdés – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. az üzemeltető légi fuvarozót, illetve
alapvető szolgáltatókat, például 
repülőtereket vagy léginavigációs 
szolgáltatókat érintő munkahelyi 
konfliktusok.

vii. az alapvető szolgáltatókat, például 
repülőtereket vagy léginavigációs 
szolgáltatókat érintő munkahelyi 
konfliktusok.

Or. de
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Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
A 261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 1 bekezdés – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. az üzemeltető légifuvarozót érintő
munkaügyi viták;

Or. de

Indokolás

Az üzemeltető légifuvarozót érintő munkaügyi viták kezelhetők és elkerülhetők, ezért nem 
adhat okot a mentességre. Más a helyzet a más vállalkozásokat érintő munkaügyi vitáknál.

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
A 261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a repülőgép rendes üzemeltetésével járó 
műszaki problémák, köztük a szokásos 
karbantartás folyamán vagy a gép repülés 
előtti ellenőrzése során feltárt problémák, 
valamint a karbantartás vagy a repülés 
előtti ellenőrzés helyes végrehajtásának 
hiányában keletkezett problémák; és

i. a repülőgép rendes üzemeltetésével járó 
műszaki problémák, köztük olyan 
problémák, amelyeket a szokásos 
karbantartás folyamán vagy a gép repülés 
előtti ellenőrzése során kellett volna 
feltárni, valamint a karbantartás vagy a 
repülés előtti ellenőrzés helyes 
végrehajtásának hiányában keletkezett 
problémák; és

Or. de

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 2 bekezdés
A 2027/97/EK rendelet
2 melléklet – 2 cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felelősségnek nincs összegszerűen 
kifejezhető határa, ha egy utas sérülését 
vagy halálát a repülőgép fedélzetén vagy a 
beszállás, illetve a kiszállás alatti bármely 
művelet során történt baleset okozta. 
113 100 SDR (helyi pénznemben 
kifejezett, megközelítő) összegig terjedő
károk esetén a légi fuvarozó nem zárhatja 
ki és nem korlátozhatja felelősségét. Ezen 
összeg felett a légi fuvarozót nem terheli 
felelősség, amennyiben bizonyítja, hogy 
nem járt el gondatlanul vagy más vétkes 
módon, vagy hogy a kár kizárólag egy 
harmadik fél gondatlanságából vagy egyéb 
hibájából keletkezett.

A felelősségnek nincs összegszerűen 
kifejezhető határa, ha egy utas sérülését 
vagy halálát a repülőgép fedélzetén vagy a 
beszállás, illetve a kiszállás alatti bármely 
művelet során történt baleset okozta. 
130 000  euró összegig terjedő károk 
esetén a légi fuvarozó nem zárhatja ki és 
nem korlátozhatja felelősségét. Ezen 
összeg felett a légi fuvarozót nem terheli 
felelősség, amennyiben bizonyítja, hogy 
nem járt el gondatlanul vagy más vétkes 
módon, vagy hogy a kár kizárólag egy 
harmadik fél gondatlanságából vagy egyéb 
hibájából keletkezett.

Or. de

Indokolás

Ez egy uniós rendelet. Nem kell feltétlenül az SDR-t használni pénzegységként. A fogyasztók 
számára az euróban megadott kerekített összegek a legjobban követhetők. A mértéket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal lehet kiigazítani.

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 3 bekezdés
A 2027/97/EK rendelet
2 melléklet – 3 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy utas meghalt vagy 
megsérült, a légi fuvarozónak a kártérítésre 
jogosult személy azonosításától számított 
15 napon belül kötelessége előleget fizetni 
a közvetlen anyagi szükségletek 
fedezésére. Halál esetén ez az előleg nem 
lehet kevesebb mint 18 096 SDR (helyi 
pénznemben kifejezett megközelítő
összege).

Amennyiben egy utas meghalt vagy 
megsérült, a légi fuvarozónak a kártérítésre 
jogosult személy azonosításától számított 
15 napon belül kötelessége előleget fizetni 
a közvetlen anyagi szükségletek 
fedezésére. Halál esetén ez az előleg nem 
lehet kevesebb mint 21 000 euró.

Or. de
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Indokolás

Ez egy uniós rendelet. Nem kell feltétlenül az SDR-t használni pénzegységként. A fogyasztók 
számára az euróban megadott kerekített összegek a legjobban követhetők. A mértéket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal lehet kiigazítani.

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 4 bekezdés
A 2027/97/EK rendelet
2 melléklet – 4 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az utas késése esetén a légi fuvarozó 
felelős a kárért, kivéve, ha minden ésszerű
intézkedést megtett a kár elkerülése 
érdekében, vagy lehetetlen volt ilyen 
intézkedések meghozatala. Az utas 
késéséért a felelősség 4 694 SDR-re (helyi 
pénznemben kifejezett összegére)
korlátozódik.

Az utas késése esetén a légi fuvarozó 
felelős a kárért, kivéve, ha minden ésszerű
intézkedést megtett a kár elkerülése 
érdekében, vagy lehetetlen volt ilyen 
intézkedések meghozatala. Az utas 
késéséért a felelősség 5200 euróra 
korlátozódik.

Or. de

Indokolás

Ez egy uniós rendelet. Nem kell feltétlenül az SDR-t használni pénzegységként. A fogyasztók 
számára az euróban megadott kerekített összegek a legjobban követhetők. A mértéket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal lehet kiigazítani.

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 5 bekezdés
A 2027/97/EK rendelet
2 melléklet – 5 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A légi fuvarozó legfeljebb 1 113 SDR-ig 
(helyi pénznemben kifejezett megközelítő
összeg) felelős a poggyász elvesztéséért, 
károsodásáért vagy késéséért. A kártérítés 
határát utasonként és nem feladott 
poggyászonként kell alkalmazni, kivéve ha 

A poggyász 15 nap után tekintendő
elveszettnek. A légi fuvarozó legfeljebb 
1300 euróig felelős a poggyász 
elvesztéséért, károsodásáért vagy késéséért. 
A kártérítés határát utasonként és nem 
feladott poggyászonként kell alkalmazni, 
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a fuvarozó és az utas külön nyilatkozat 
formájában magasabb határban állapodott 
meg. A légi fuvarozó nem felelős a 
károsodott vagy elveszített poggyászért, 
amennyiben a kár vagy az elvesztés a 
poggyász rossz minősége vagy állapota 
miatt következik be. A poggyász késése 
esetén a légi fuvarozó nem felelős a kárért, 
ha minden ésszerű intézkedést megtett a 
poggyász késéséből eredő kár elkerülése 
érdekében, vagy lehetetlen volt ilyen 
intézkedések meghozatala. Kézipoggyász 
esetében – a személyes tárgyakat is 
beleértve –, a légitársaság csak akkor 
felelős, ha a kár az ő hibájából következett 
be.

kivéve ha a fuvarozó és az utas külön 
nyilatkozat formájában magasabb határban 
állapodott meg. A légi fuvarozó nem 
felelős a károsodott vagy elveszített 
poggyászért, amennyiben a kár vagy az 
elvesztés a poggyász rossz minősége vagy 
állapota miatt következik be. A poggyász 
késése esetén a légi fuvarozó nem felelős a 
kárért, ha minden ésszerű intézkedést 
megtett a poggyász késéséből eredő kár 
elkerülése érdekében, vagy lehetetlen volt 
ilyen intézkedések meghozatala. 
Kézipoggyász esetében – a személyes 
tárgyakat is beleértve –, a légitársaság csak 
akkor felelős, ha a kár az ő hibájából 
következett be.

Or. de

Indokolás

Ez egy uniós rendelet. Nem kell feltétlenül az SDR-t használni pénzegységként. A fogyasztók 
számára az euróban megadott kerekített összegek a legjobban követhetők. A mértéket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal lehet kiigazítani.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 6 bekezdés
A 2027/97/EK rendelet
2 melléklet – 6 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az utasra magasabb felelősséghatár is 
vonatkozhat, amennyiben legkésőbb az 
utasfelvételnél külön nyilatkozatot tesz, és 
ha szükséges, kiegészítő díjat fizet. A 
kiegészítő díjak olyan díjszabáson 
alapulnak, amely az érintett poggyásznak 
az 1 131 SDR felelősségi határt meghaladó 
szállítására és biztosítására vonatkozó
további költségekhez kapcsolódik. A 
díjszabást kérésre az utasok rendelkezésére 
kell bocsátani. A fogyatékossággal élő
vagy csökkent mozgásképességű utasoknak 
szisztematikusan és díjtalanul fel kell 

Az utasra magasabb felelősséghatár is 
vonatkozhat, amennyiben legkésőbb az 
utasfelvételnél külön nyilatkozatot tesz, és 
ha szükséges, kiegészítő díjat fizet. A 
kiegészítő díjak olyan díjszabáson 
alapulnak, amely az érintett poggyásznak 
az 1150 euró felelősségi határt meghaladó 
szállítására és biztosítására vonatkozó 
további költségekhez kapcsolódik. A 
díjszabást kérésre az utasok rendelkezésére 
kell bocsátani. A fogyatékossággal élő
vagy csökkent mozgásképességű utasoknak 
szisztematikusan és díjtalanul fel kell 
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ajánlani a lehetőséget, hogy mozgást segítő
felszereléseik szállításával kapcsolatban 
külön nyilatkozatot tegyenek.

ajánlani a lehetőséget, hogy mozgást segítő
felszereléseik szállításával kapcsolatban 
külön nyilatkozatot tegyenek.

Or. de

Indokolás

Ez egy uniós rendelet. Nem kell feltétlenül az SDR-t használni pénzegységként. A fogyasztók 
számára az euróban megadott kerekített összegek a legjobban követhetők. A mértéket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal lehet kiigazítani.

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 7 bekezdés
A 2027/97/EK rendelet
2 melléklet – 7 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a poggyász károsodott, késett, 
elveszett vagy megsemmisült, az utasnak 
minden esetben a lehető leghamarabb írott 
panaszlevélben kell tájékoztatnia erről a 
légi fuvarozót. Ha a poggyász 
megrongálódott, a panasztétel határideje 7 
nap, ha késve érkezett, akkor 21 nap, 
mindkét esetben a poggyász 
kézhezvételétől számítva. E határidők 
könnyebb betartása érdekében a légi 
fuvarozónak fel kell ajánlania, hogy az utas 
már a repülőtéren panaszbejelentő
nyomtatványt töltsön ki. Az ilyen 
panaszbejelentő nyomtatványt, amely a 
szokásos poggyászjegyzőkönyv (PIR) is 
lehet, a légi fuvarozónak a repülőtéren 
panaszként el kell fogadnia.

Amennyiben a poggyász károsodott, késett, 
elveszett vagy megsemmisült, az utasnak 
minden esetben a lehető leghamarabb írott 
panaszlevélben kell tájékoztatnia erről a 
légi fuvarozót. Ha a poggyász 
megrongálódott, a panasztétel határideje 10 
nap, ha késve érkezett, akkor egy hónap, 
mindkét esetben a poggyász 
kézhezvételétől számítva. E határidők 
könnyebb betartása érdekében a légi 
fuvarozónak fel kell ajánlania, hogy az utas 
már a repülőtéren panaszbejelentő
nyomtatványt töltsön ki. Az ilyen 
panaszbejelentő nyomtatványt, amely a 
szokásos poggyászjegyzőkönyv (PIR) is 
lehet, a légi fuvarozónak a repülőtéren az 
EU minden hivatalos nyelvén 
rendelkezésre kell bocsátania és 
panaszként el kell fogadnia.

Or. de


