
PA\1003180LT.doc PE516.966v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

2013/0072(COD)

17.9.2013

NUOMONĖS PROJEKTAS
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto

pateiktas Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
pakeičiami Reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras 
kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių 
atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, ir Reglamentas (EB) Nr. 2027/97 
dėl oro vežėjo atsakomybės už keleivių ir jų bagažo vežimą oru
(COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD))

Nuomonės referentas: Hans-Peter Mayer



PE516.966v02-00 2/51 PA\1003180LT.doc

LT

PA_Legam



PA\1003180LT.doc 3/51 PE516.966v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Atsižvelgiant į tai, kad į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą buvo ir vis dar yra daugiau 
kreipiamasi visų pirma dėl su Reglamentu (EB) Nr. 261/2004 susijusių teisinių neaiškumų, 
atrodo tikslinga jį nedelsiant persvarstyti, užtikrinant teisingą keleivių ir oro vežėjų interesų 
pusiausvyrą. Persvarstymu taip pat turėtų būti siekiama, kad ir patys oro vežėjai stengtųsi 
pagerinti savo paslaugas ir veiklos koncepciją. 

Siekiant, kad visų pirma Europos vartotojams, šiuo atveju keleiviams, būtų paprasčiau, 
reikėtų ne tik patikslinti atskiras teisės aktų dalis, bet ir supaprastinti tekstą, pagerinti jo 
suprantamumą ir aiškumą. Todėl nuomonės referentas savo nuomonėje siūlo, jei įmanoma, 
neteikti nuorodų į kitas direktyvas ar reglamentus, o atitinkamas nuostatas suformuluoti šiame 
reglamente. Tai tikslinga dėl to, kad persvarstomuose Reglamentuose (EB) Nr. 261/2004 ir 
(EB) Nr. 2027/97 dar reikia atsižvelgti į iš viso penkis kitus teisės aktus ir prireikus juose 
ieškoti informacijos. 
Atsižvelgiant į keleivių interesus, visos su minėtais reglamentais susijusios formos turėtų būti 
prieinamos visomis oficialiomis ES kalbomis. Ši nuostata turėtų būti taikoma ne tik internetu, 
bet ir oro uostuose pateikiamoms formoms.

Reglamentas (EB) Nr. 261/2004:

Keleivių teisės ir diferencijavimas:
Vienas iš pagrindinių su Reglamentu (EB) Nr. 261/2004 susijusių klausimų – kokio vėlavimo 
atveju imamos ginti keleivių teisės ir kaip jas diferencijuoti. Šiuo požiūriu nuomonės 
referentas savo nuomonėje rėmėsi ESTT praktika. Siekdamas aiškumo, jis taip pat numato tik 
dvi kategorijas – kai nuotolis mažesnis arba didesnis negu 3 500 km. Į pirmąją kategoriją –
nuotolis iki 3 500 km ir skrydžiai ES teritorijoje – aiškiai įtraukiami ir užjūrio departamentai. 
Šiuo atveju didžiausia galima kompensacija turėtų būti 250 EUR už vieną skrydį, kai 
vėluojama daugiau kaip tris valandas. Į antrąją kategoriją patenka skrydžiai, kai nuotolis 
didesnis negu 3 500 km. Šiuo atveju teisė į kompensaciją siekia ne daugiau kaip 600 EUR, kai 
vėluojama daugiau kaip penkias valandas.
Siekiant tinkamai atsižvelgti į vadinamųjų pigių skrydžių bendrovių ekonominę padėtį, 
kompensacijos dydis turėtų neviršyti bilieto kainos. Tačiau tokiu atveju turi būti skaičiuojama 
visa skrydžio kaina, įskaitant skrydį į abi puses ir visas papildomas išlaidas, ypač kartu 
rezervuoto bagažo. Taigi nurodytos sumos – 250 EUR ir 600 EUR – turėtų būti didžiausia 
leistina riba. Taip siekiama išvengti neproporcingumo. 

Teisė į kompensaciją turi būti vienkartinė ir apimti visą žalą. Todėl nuomonės referentas 
patikslino 12 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje įtvirtintą reglamentavimą nustatydamas, kad 
gautos kompensacijos suma negali būti atimama iš papildomos kompensacijos. Tokio 
patikslinimo būtinybė matyti ir iš ESTT nagrinėjamos bylos X ZR111 /12.

Nuomonės referentas taip pat numato, kad vėlavimo keleiviams laukiant orlaivyje atveju 
laukimo laikas turėtų būti apribotas iki ne daugiau kaip dviejų valandų, o teisė būti 
nukreiptam kitu maršrutu jau turi galioti vėluojant daugiau kaip tris valandas. Kartu 
nuomonėje numatyta, kad 8 ir 9 straipsniuose nurodyta pagalba turi būti teikiama jau 
anksčiau. 
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Nuomonės referentas taip pat mano, kad tuo atveju, kai oro vežėjai nėra kalti dėl skrydžių 
vėlavimo ir atšaukimo, jie turi apmokėti ne daugiau kaip tris nakvynes viešbutyje ir ne 
didesnę kaip 150 EUR sumą už vieną naktį. Kai kuriais atvejais, ypač esant būtinybei dėl 
galimo tolesnio skrydžio pernakvoti netoli oro uosto, Komisijos nustatyta suma atrodo per 
maža. 

Remiantis Direktyvos 2013/11/ES 12 straipsniu nuomonėje taip pat numatyta, kad, siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas, senaties terminas apskritai turi trukti dvejus metus. Nuomonėje 
taip pat reikalaujama, kad oro vežėjai būtų įpareigoti aiškiai nurodyti terminus.

1 priede pateiktas ypatingų aplinkybių sąrašas:
Nuomonėje numatyta pakeisti nurodytų aplinkybių, kurias būtina laikyti ypatingomis, eilės 
tvarką pagal jų reikšmę. Techninės problemos apribojamos, tačiau sąrašas išplečiamas 
pavojaus saugumui aspektu. Nuomonėje taip pat numatyta atskirti darbuotojų darbo ginčus 
nustatant, kad turi būti atskiriami skrydį vykdantis oro vežėjas ir kiti oro vežėjai bei 
pagrindiniai paslaugų teikėjai. Ypatingos aplinkybės gali būti taikomos tik pastarųjų atveju. 

Skundų pateikimo galimybės:
Iš daugybės keleivių atsiliepimų galima spręsti, kad keleivių pretenzijos ir skundai tvarkomi 
netinkamai. Dažnai oro vežėjai pirmiausia bando atmesti keleivio teisę, iš dalies nurodydami 
neteisingas priežastis. Tokiais atvejais turėtų būti taikomos sankcijos. 
Kad būtų lengviau užtikrinti keleivių teisių vykdymą, papildomai reikėtų nustatyti jų teisę 
gauti visą informaciją apie skrydžio vėlavimo, atšaukimo ir tvarkaraščio pakeitimo priežastis. 
Priešingu atveju, tikslas užtikrinti geresnį keleivių teisių vykdymą nebus pasiektas. 

Reglamentas (EB) Nr. 2027/97:
Kadangi tai yra ES reglamentas, matavimo vienetas turėtų būti euras. Todėl nuomonėje 
numatyta dėl suprantamumo priežasčių išbraukti matavimo vienetą specialioji skolinimosi 
teisė (SST) ir vietoj jos nurodyti suapvalintas sumas remiantis dabartine nurodytų SST sumų 
verte. 
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PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą 
į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
taikomas ir keleiviams, kurie įsigijo 
vežimą oro transportu kaip kelionių paketo 
dalį. Tačiau reikėtų paaiškinti, kad 
keleiviai negali sumuoti tapačių teisių, 
ypač tų, kurios įgyjamo pagal šį reglamentą 
ir pagal 1990 m. birželio 13 d. Tarybos 
direktyvą 90/314/EEB dėl kelionių, 
atostogų ir organizuotų išvykų paketų. 
Keleiviams reikėtų suteikti galimybę 
rinktis, pagal kurį teisės aktą jie nori 
pareikšti pretenzijas, tačiau jie neturėtų 
turėti teisės sumuoti kompensaciją už tą 
pačią problemą pagal abu teisės aktus. 
Keleiviai neturėtų rūpintis tuo, kaip oro 
vežėjai ir kelionės organizatoriai 
tarpusavyje pasiskirsto tokias pretenzijas;

(6) Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
taikomas ir keleiviams, kurie įsigijo 
vežimą oro transportu kaip kelionių paketo 
dalį. Tačiau reikėtų paaiškinti, kad 
keleiviai negali sumuoti tapačių teisių, 
ypač tų, kurios įgyjamos pagal šį 
reglamentą ir pagal 1990 m. birželio 13 d. 
Tarybos direktyvą 90/314/EEB dėl 
kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų 
paketų, net jei iš esmės jas galima 
pareikšti atskirai arba kartu. Keleiviams 
reikėtų suteikti galimybę rinktis, pagal kurį 
teisės aktą jie nori pareikšti pretenzijas, 
tačiau jie neturėtų turėti teisės sumuoti 
kompensaciją už tą pačią problemą pagal 
abu teisės aktus. Keleiviai neturėtų rūpintis 
tuo, kaip oro vežėjai ir kelionės 
organizatoriai tarpusavyje pasiskirsto 
tokias pretenzijas;

Or. de

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant pagerinti apsaugos lygius 
keleivių neturėtų būti atsisakoma vežti 
bilieto į abi puses grįžtamąja kelione 

Išbraukta.



PE516.966v02-00 6/51 PA\1003180LT.doc

LT

remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį;

Or. de

Pagrindimas

Iš esmės tai neturi būti galima, todėl paminima atskirame straipsnyje. Šiame reglamente visi 
skrydžiai, neatsižvelgiant į tai, ar tai skrydis į priekį, ar atgal, ir į tai, kaip skrendama, 
traktuojami vienodai, todėl nėra būtina tai aiškiai nurodyti.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) turėtų būti aiškiai nustatyta, kad 
keleivis, norintis atsisakyti dalies kelionės, 
apie tai oro vežėjui gali pranešti dar prieš 
planuotą išvykimo laiką, o ne vėliau, tik 
norėdamas pareikšti savo teisę atgauti 
sumokėtus mokesčius;

Or. de

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) jei keleivis pagal susitarimą 
nusprendžia keliauti vėliau, jam turėtų 
būti atlyginamos visos su neįvykusiu 
skrydžiu susijusios atvykimo ir išvykimo 
išlaidos. Prie jų priskiriamos viešojo 
transporto ir taksi išlaidos bei automobilio 
stovėjimo prie oro uosto esančioje 
automobilių aikštelėje mokesčiai;

Or. de
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Reglamente (EB) Nr. 261/2004 turėtų 
būti aiškiai įrašyta teisė į kompensaciją 
keleiviams, kurie nukenčia nuo atidėjimo 
ilgam laikui, laikantis Europos Teisingumo 
Teismo sprendimo sujungtose bylose C-
402/07 ir C-432/07 (Sturgeon). Tuo pačiu 
metu turėtų būti nutolintos ribos, kurias 
peržengus atidėjimas suteikia teisę į 
kompensaciją, siekiant atsižvelgti į 
finansinį poveikį sektoriui ir išvengti 
dažnesnių atšaukimų, kurie dėl tos 
priežasties gali padažnėti. Siekiant 
užtikrinti, kad po Europos Sąjungą 
keliaujantiems piliečiams būtų sudarytos 
vienodos kompensavimo sąlygos, riba 
turėtų būti ta pati visoms kelionėms 
Sąjungoje, tačiau ji turėtų priklausyti nuo 
kelionės nuotolio keliaujant į trečiąsias 
šalis ir iš jų, kad būtų atsižvelgta į veiklos 
sunkumus, kylančius oro vežėjams, kai jie 
reaguoja į atidėjimą atokiuose oro 
uostuose;

(11) Reglamente (EB) Nr. 261/2004 turėtų 
būti aiškiai įrašyta teisė į kompensaciją 
keleiviams, kurie nukenčia nuo atidėjimo 
ilgam laikui, laikantis Europos Teisingumo 
Teismo sprendimo sujungtose bylose C-
402/07 ir C-432/07 (Sturgeon). Teisė į 
600 EUR kompensaciją turėtų būti 
taikoma tik jei nuotolis didesnis kaip 
3 500 km, siekiant atsižvelgti į finansinį 
poveikį sektoriui ir išvengti dažnesnių 
atšaukimų, kurie dėl tos priežasties gali 
padažnėti. Siekiant užtikrinti, kad po 
Europos Sąjungą keliaujantiems piliečiams 
būtų sudarytos vienodos kompensavimo 
sąlygos, riba turėtų būti ta pati visoms 
kelionėms Sąjungoje, tačiau ji turėtų 
priklausyti nuo kelionės nuotolio keliaujant 
į trečiąsias šalis ir iš jų, kad būtų 
atsižvelgta į veiklos sunkumus, kylančius 
oro vežėjams, kai jie reaguoja į atidėjimą 
atokiuose oro uostuose;

Or. de

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) siekiant atsižvelgti į finansinį 
poveikį ir pigių skrydžių sektoriui, 
kompensacija turėtų būti visos sumokėtos 
bilieto kainos dydžio, tačiau ne didesnė 
kaip šiame reglamente nurodytos sumos. Į 
šią bilieto kainą turėtų būti 
įskaičiuojamas skrydis į abi puses ir visos 
papildomos išlaidos, pavyzdžiui, bagažo;
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Or. de

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pasirodė, kad tam tikrų keleivių 
teisių, ypač teisės į apgyvendinimą, 
įgyvendinimas nėra proporcingas oro 
vežėjo pajamoms už tam tikrus nedidelio 
nuotolio skrydžius. Todėl nedideliais 
orlaiviais trumpais nuotoliais vykdomiems 
skrydžiams neturėtų būti taikoma prievolė 
mokėti už apgyvendinimą, bet oro vežėjas 
vis dėlto turėtų padėti keleiviui rasti tokį 
apgyvendinimą;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Atitinkamame straipsnyje kalbama ne tik apie nedidelius orlaivius, bet ir apie trumpesnius 
kaip 250 km ruožus. Jei keleivis vidury nakties atsiduria oro uoste ir neturi jokios galimybės 
tuoj pat kokiu nors būdu tęsti kelionės, jam turi būti suteiktas apgyvendinimas. Vartotojas 
visiškai nesusijęs su tuo, kad orlaivis yra nedidelis.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) įvykus skrydžių sutrikimams, 
neįgaliems asmenims, ribotos judėsenos 
asmenims ir kitiems specialių poreikių 
turintiems asmenims, tokiems kaip 
vaikams, kurių nelydi suaugusieji, nėščios 
moterys ir asmenys, kuriems reikia 
specialios medicinos pagalbos, gali būti 
sunkiau pasirūpinti apgyvendinimu. Todėl 
šių kategorijų keleiviams neturėtų būti 
taikomi jokie teisės į apgyvendinimą 
apribojimai ypatingų aplinkybių atvejais 

(18) įvykus skrydžių sutrikimams, 
neįgaliems asmenims, ribotos judėsenos 
asmenims ir kitiems specialių poreikių 
turintiems asmenims, tokiems kaip 
vaikams, kurių nelydi suaugusieji, nėščios 
moterys ir asmenys, kuriems reikia 
specialios medicinos pagalbos, gali būti 
sunkiau pasirūpinti apgyvendinimu. Todėl 
šių kategorijų keleiviams iš esmės neturėtų 
būti taikomi jokie teisės į apgyvendinimą 
apribojimai ypatingų aplinkybių atvejais 
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arba regioninių skrydžių atveju; arba regioninių skrydžių atveju;

Or. de

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) keleiviams ne tik turėtų būti suteikta 
tinkama informacija apie jų teises skrydžio 
sutrikimo atvejais, bet ir juos reikėtų 
tinkamai informuoti apie paties sutrikimo
priežastį, kai tik gaunama informacija. Ta 
informacija turėtų būti suteikta ir tada, kai 
keleivis įsigijo bilietą per Sąjungoje 
įsisteigusį tarpininką;

(20) keleiviams ne tik turėtų būti suteikta 
tinkama informacija apie jų teises skrydžio 
vėlavimo, skrydžio atšaukimo, skrydžio 
sutrikimo ir tvarkaraščio pakeitimo 
atvejais, bet ir juos reikėtų tinkamai 
informuoti apie to priežastį, kai tik 
gaunama informacija. Tam jie turėtų turėti 
teisę, už kurios nevykdymą galėtų būti
taikomos sankcijos. Ši teisė galioja ir tada, 
kai keleivis įsigijo bilietą per Sąjungoje 
įsisteigusį tarpininką;

Or. de

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant užtikrinti geresnį keleivių 
teisių vykdymo užtikrinimą, reikėtų 
tiksliau apibrėžti nacionalinių vykdymo 
užtikrinimo įstaigų vaidmenį ir aiškiai 
atsieti jį nuo individualių keleivių skundų 
nagrinėjimo;

(21) siekiant užtikrinti geresnį keleivių 
teisių vykdymo užtikrinimą, reikėtų 
tiksliau apibrėžti nacionalinių vykdymo 
užtikrinimo įstaigų vaidmenį ir aiškiai 
atsieti jį nuo individualių keleivių skundų 
nagrinėjimo. Taip pat reikėtų patikslinti, 
kad, siekiant apginti Europos vartotojų 
interesus, didžiausias leistinas skundų 
nagrinėjimo laikas negali būti ilgesnis 
kaip 90 dienų;

Or. de
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) keleiviai turėtų būti tinkamai 
informuojami apie atitinkamas pretenzijų ir 
skundų pateikimo oro vežėjams procedūras 
ir gauti atsakymą per pagrįstą laikotarpį. 
Keleiviams taip pat reikėtų suteikti 
galimybę skųstis oro vežėjais naudojant 
neteismines priemones. Tačiau kadangi 
teisė į veiksmingą teisinę gynybą teisme 
yra pagrindinė teisė, pripažinta Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnyje, tos priemonės neturėtų nei 
užkirsti kelio nei trukdyti keleiviams 
kreiptis į teismus;

(22) keleiviai turėtų būti tinkamai 
informuojami apie atitinkamas pretenzijų ir 
skundų pateikimo oro vežėjams procedūras 
ir susijusius terminus, ypač nustatytus 16a 
straipsnio 2 dalyje. Keleiviai atsakymą 
turėtų gauti per du mėnesius nuo 
pretenzijos ar skundo gavimo. Keleiviams 
taip pat reikėtų suteikti galimybę skųstis 
oro vežėjais naudojant neteismines 
priemones. Tačiau kadangi teisė į 
veiksmingą teisinę gynybą teisme yra 
pagrindinė teisė, pripažinta Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnyje, tos priemonės neturėtų nei 
užkirsti kelio, nei trukdyti keleiviams 
kreiptis į teismus. Siekiant keleivių teises 
išnagrinėti paprastai, greitai ir nebrangiai 
teisminiuose ir neteisminiuose 
procesuose, reikėtų nurodyti visų pirma 
elektroninio ir alternatyvaus ginčų 
sprendimo procedūras bei Europos 
ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo 
procedūrą;

Or. de

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) oro vežėjai turėtų priklausyti ginčų 
sprendimo sistemoms pagal Direktyvą 
2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų 
ginčų sprendimo;
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Or. de

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22b) siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, 
skundų ir pretenzijų pagal šį reglamentą 
senatis turėtų būti dveji metai nuo teisės 
atsiradimo, tai yra nuo rezervuoto 
išskridimo laiko dienos;

Or. de

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) pateikti skundams dėl prarasto, 
sužaloto ar vėluojančio bagažo skirtas 
trumpas terminas, oro vežėjai turėtų 
keleiviams suteikti galimybę pateikti 
skundą, oro uoste parūpindami skundo 
formą. Tam galėtų tikti ir paraiškos dėl 
žalos nuosavybei (angl. PIR) forma;

(31) pateikti skundams dėl prarasto, 
sužaloto ar vėluojančio bagažo skirtas 
trumpas terminas, oro vežėjai turėtų 
keleiviams suteikti galimybę pateikti 
skundą, oro uoste parūpindami skundo 
formą visomis oficialiomis ES kalbomis. 
Tam galėtų tikti ir paraiškos dėl žalos 
nuosavybei (angl. PIR) forma;

Or. de

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) būtina, kad Reglamentu (EB) 
Nr. 2027/97 nustatytos piniginės ribos būtų 

(33) būtina, kad Reglamentu (EB) 
Nr. 2027/97 nustatytos piniginės ribos būtų 
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iš dalies pakeistos siekiant atsižvelgti į 
ekonomines permainas, kaip 2009 m. 
pagal Monrealio konvencijos 24 
straipsnio 2 dalį persvarstė Tarptautinė 
civilinės aviacijos organizacija (ICAO);

iš dalies pakeistos įgyvendinimo aktais 
siekiant atsižvelgti į ekonomines 
permainas;

Or. de

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Kelionės organizatorius – asmuo, kaip 
apibrėžta 1990 m. birželio 13 d. Tarybos 
direktyvos 90/314/EEB dėl kelionių, 
atostogų ir organizuotų išvykų paketų 2 
straipsnio 2 dalyje;

„Kelionės organizatorius – asmuo, kuris 
reguliariai rengia paketus ir parduoda 
arba siūlo juos įsigyti tiesiogiai arba per 
kelionių pardavimo agentą;

Or. de

Pagrindimas

Kad būtų suprantamiau ir palankiau vartotojams, šiame reglamente vietoj nuorodų geriau 
aiškiai pateikti visas atitinkamas apibrėžtis.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
2 straipsnio e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) „keleivio registracija – paties oro 
vežėjo, registravimo bendrovės arba 
internetu atlikta keleivio užregistravimo 
skrydžiui operacija;

Or. de
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Pagrindimas

3 straipsnio 2 dalies tekste anglų kalba kalbama apie įlaipinimą (angl. boarding), o vokiečių 
kaba apie registraciją (vok. Abfertigung). Tai yra klaidinanti informacija kalbant apie 
nurodytą laiką – 45 minutes (ar turima mintyje registracija skrydžiui (angl. check-in), ar 
įlaipinimas į orlaivį (angl. boarding)?).

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
2 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 „ribotos judėsenos asmuo – asmuo, kaip 
apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1107/2006 
dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos 
asmenų teisių keliaujant oru 2 straipsnio 
a punkte.“

„neįgalus asmuo arba ribotos judėsenos 
asmuo – bet kuris asmuo, kurio judėsena 
naudojantis transporto priemone yra 
ribota dėl bet kokios fizinės negalios 
(sensorinės arba motorinės, nuolatinės 
arba laikinos), intelekto negalios arba 
sutrikimo ar bet kurios kitos negalios arba 
amžiaus ir kuriam dėl jo būklės reikia 
skirti atitinkamą dėmesį ir visiems 
keleiviams teikiamas paslaugas pritaikyti 
prie jo specialių poreikių.“

Or. de

Pagrindimas

Kad būtų suprantamiau ir palankiau vartotojams, šiame reglamente vietoj nuorodų geriau 
aiškiai pateikti visas atitinkamas apibrėžtis.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto e papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
2 straipsnio m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„m) ypatingos aplinkybės – aplinkybės, 
kurios dėl savo pobūdžio ar atsiradimo 
priežasčių nėra būdingos normaliai oro 
vežėjo veiklai ir kurių jis negali realiai 

„m) ypatingos aplinkybės – aplinkybės, 
kurios dėl savo pobūdžio ar atsiradimo 
priežasčių nėra būdingos įprastai oro 
vežėjo veiklai ir kurių jis negali realiai 
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valdyti. Reglamente ypatingos aplinkybės 
yra ir priede išvardytosios aplinkybės;

valdyti. Reglamente ypatingos aplinkybės, 
be kitų, yra priede išvardytosios 
aplinkybės;

Or. de

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) turi patvirtintą rezervavimą atitinkamam 
skrydžiui ir, išskyrus 5 straipsnyje 
nurodytą atšaukimo ir 6 straipsnyje 
nurodyto tvarkaraščio pakeitimo atvejus, 
atvyksta į įlaipinimą,

a) turi patvirtintą rezervavimą atitinkamam 
skrydžiui ir, išskyrus 5 straipsnyje 
nurodytą atšaukimo ir 6 straipsnyje 
nurodyto tvarkaraščio pakeitimo atvejus, 
rezervaciją užbaigė bilieto išdavimu,

Or. de

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
3 straipsnio 2 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– oro vežėjo, kelionės organizatoriaus arba 
įgaliotojo atstovo iš anksto raštu (įskaitant 
elektroninėmis priemonėmis) nurodyta 
tvarka ir laiku,

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. de

Pagrindimas

Neaišku, kas turima mintyje vartojant žodį „Abfertigung“ (lietuviškame tekste „į 
įlaipinimą“). Šiuo pakeitimu ir siūloma nauja sąvokos Abfertigung apibrėžtimi siekiama 
aiškiai parodyti, kad turima mintyje ne įlaipinimas (angl. boarding).
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
3 straipsnio 2 dalies a punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ne vėliau kaip likus 45 minutėms iki 
tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko; 
arba

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. de

Pagrindimas

Neaišku, kas turima mintyje vartojant žodį „Abfertigung“ (lietuviškame tekste „į 
įlaipinimą“). Šiuo pakeitimu ir siūloma nauja sąvokos Abfertigung apibrėžtimi siekiama 
aiškiai parodyti, kad turima mintyje ne įlaipinimas (angl. boarding).

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„6. Šis reglamentas taip pat taikomas 
keleiviams, vežamiems pagal kelionių 
paketo sutartis, tačiau nedaro poveikio 
keleivių teisėms pagal Tarybos 
direktyvą 90/314/EEB. Keleivis turi teisę 
pareikšti pretenzijas pagal šį reglamentą ir 
pagal Tarybos direktyvą 90/314/EEB, 
tačiau remdamasis tais pačiais faktais 
negali sumuoti teisių pagal abu teisės 
aktus, jei teisėmis saugomas tas pats 
interesas arba jų tikslas sutampa. Šis 
reglamentas netaikomas tais atvejais, kai 
organizuota turistinė kelionė atšaukiama ar 
atidėta dėl kitų priežasčių nei skrydžio 
atšaukimas ar atidėjimas.“

„6. Šis reglamentas taip pat taikomas 
keleiviams, vežamiems pagal kelionių 
paketo sutartis, tačiau nedaro poveikio 
keleivių teisėms pagal Tarybos 
direktyvą 90/314/EEB. Keleivis turi teisę 
atskirai arba kartu pareikšti pretenzijas 
pagal šį reglamentą ir pagal Tarybos 
direktyvą 90/314/EEB, tačiau remdamasis 
tais pačiais faktais negali sumuoti teisių 
pagal abu teisės aktus, jei teisėmis 
saugomas tas pats interesas arba jų tikslas 
sutampa. Šis reglamentas netaikomas tais 
atvejais, kai organizuota turistinė kelionė 
atšaukiama ar atidėta dėl kitų priežasčių 
nei skrydžio atšaukimas ar atidėjimas.“

Or. de
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3. Jei atsisakoma vežti keleivius be jų 
sutikimo, skrydį vykdantis oro vežėjas 
nedelsdamas išmoka jiems kompensaciją 
pagal 7 straipsnį ir teikia jiems pagalbą 
pagal 8 straipsnį. Kai keleivis pasirenka 
kuo greičiau būti nukreiptas kitu maršrutu 
pagal 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir kai 
išvykimo laikas yra bent dvi valandos po 
pirminio išvykimo laiko, skrydį vykdantis 
oro vežėjas padeda keleiviui pagal 9 
straipsnį.“

„3. Jei atsisakoma vežti keleivius pirmyn 
arba atgal be jų sutikimo, skrydį vykdantis 
oro vežėjas kuo greičiau išmoka jiems 
kompensaciją pagal 7 straipsnį ir teikia 
jiems pagalbą pagal 8 straipsnį. Kai tokie 
keleiviai pasirenka kuo greičiau būti 
nukreipti kitu maršrutu pagal 8 straipsnio 1 
dalies b punktą, skrydį vykdantis oro 
vežėjas padeda keleiviui pagal 9 straipsnį.“

Or. de

Pagrindimas

Negali turėti jokios reikšmės, ar keleivis skrido pirmyn, ar ne. Be to, negali taip būti, kad tik 
po ilgesnio kaip dviejų valandų vėlavimo keleiviui bus pasiūloma ko nors išgerti.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„4. 1, 2 ir 3 dalys taip pat taikomos 
grįžtamiesiems bilietams, kai keleivį 
atsisakoma vežti grįžtamąja kelione 
remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį ar 
tuo tikslu nesumokėjo papildomo 
mokesčio.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Negali būti atsisakoma vežti keleivį grįžtamąja kelione dėl to, kad jis neskrido į priekį.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai keleivis ar keleivio vardu veikiantis 
tarpininkas praneša apie vieno ar kelių 
keleivių, įtrauktų į tą pačią vežimo sutartį, 
asmenvardžių rašybos klaidą, dėl kurios 
gali būti atsisakyta vežti, oro vežėjas, jei 
likusios ne mažiau kaip 48 valandos iki 
išvykimo, bent vieną kartą klaidą pataiso 
be papildomo mokesčio keleiviui arba 
tarpininkui, nebent jam to daryti neleistų 
nacionalinė arba tarptautinę teisė.

5. Kai keleivis ar keleivio vardu veikiantis 
tarpininkas praneša apie vieno ar kelių 
keleivių, įtrauktų į tą pačią vežimo sutartį, 
asmenvardžių arba titulo rašybos klaidą, 
dėl kurios gali būti atsisakyta vežti, oro 
vežėjas, jei likusios ne mažiau kaip 48 
valandos iki išvykimo, bent vieną kartą 
klaidą pataiso be papildomo mokesčio 
keleiviui arba tarpininkui, nebent jam to 
daryti neleistų nacionalinė arba tarptautinė
teisė.

Or. de

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„a) nukreipimo kitu maršrutu atveju skrydį 
vykdantis oro vežėjas keleiviams pasiūlo 9 
straipsnyje nurodytą pagalbą, jei pagrįstai 
tikimasi, kad skrydžio išvykimo laikas bus 
ne anksčiau kaip 2 valandos po planuoto 
atšauktojo skrydžio išvykimo, ir“

„a) nukreipimo kitu maršrutu atveju skrydį 
vykdantis oro vežėjas keleiviams pasiūlo 9 
straipsnyje nurodytą pagalbą ir“

Or. de
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„5. Oro uostuose, kurie ne mažiau kaip 
trejus metus iš eilės kasmet aptarnaudavo 
ne mažiau kaip tris milijonus keleivių, oro 
uostą valdanti įstaiga užtikrina, kad oro 
uosto ir oro uosto naudotojų, ypač oro 
vežėjų ir antžeminių paslaugų tiekėjų, 
veiksmai būtų koordinuojami tinkamu 
nenumatytų atvejų planu turint omenyje 
galimas masiško skrydžių atšaukimo ir 
(arba) atidėjimo situacijas, dėl kurių oro 
uoste užstrigtų daug keleivių, įskaitant oro 
vežėjų nemokumo ar licencijos oro 
susisiekimo veiklai vykdyti (veiklos 
licencijos) panaikinimo atvejus. Siekiant 
užtikrinti, kad įstrigusiems keleiviams būtų 
suteikta tinkama informacija ir pagalba, 
parengiami nenumatytų atvejų planai. Oro 
uostą valdanti įstaiga perduoda nenumatytų 
atvejų planą ir visus jo pakeitimus 
nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai, 
paskirtai pagal 16 straipsnį. Oro uostuose, 
kuriuose minėtoji riba nepasiekta, oro 
uostą valdanti įstaiga deda visas pagrįstas 
pastangas oro uosto naudotojams 
koordinuoti ir dėl tokių situacijų 
įstrigusiems keleiviams padėti bei jiems 
informuoti.

„5. ES oro uostuose, kurie ne mažiau kaip 
trejus metus iš eilės kasmet aptarnaudavo 
ne mažiau kaip tris milijonus keleivių, oro 
uostą valdanti įstaiga užtikrina, kad oro 
uosto ir oro uosto naudotojų, ypač oro 
vežėjų ir antžeminių paslaugų teikėjų, 
veiksmai būtų koordinuojami tinkamu 
nenumatytų atvejų planu turint omenyje 
galimas masiško skrydžių atšaukimo ir 
(arba) atidėjimo situacijas, dėl kurių oro 
uoste užstrigtų daug keleivių, įskaitant oro 
vežėjų nemokumo ar licencijos oro 
susisiekimo veiklai vykdyti (veiklos 
licencijos) panaikinimo atvejus. Siekiant 
užtikrinti, kad įstrigusiems keleiviams būtų 
suteikta tinkama informacija ir pagalba, 
parengiami nenumatytų atvejų planai. Oro 
uostą valdanti įstaiga perduoda nenumatytų 
atvejų planą ir visus jo pakeitimus 
nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai, 
paskirtai pagal 16 straipsnį. Oro uostuose, 
kuriuose minėtoji riba nepasiekta, oro 
uostą valdanti įstaiga deda visas pagrįstas 
pastangas oro uosto naudotojams 
koordinuoti ir dėl tokių situacijų 
įstrigusiems keleiviams padėti bei jiems 
informuoti.

Or. de

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 1 dalies i punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kai atidedama ne mažiau kaip dvi 
valandoms – 9 straipsnio 1 dalies a punkte 
ir 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą pagalbą; 
taip pat

i) 9 straipsnio 1 dalies a punkte ir 9 
straipsnio 2 dalyje nurodytą pagalbą; taip 
pat

Or. de

Pagrindimas

Taip negali būti, kad keleivis turi laukti dvi valandas, kol gaus stiklinę vandens.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 1 dalies ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) kai atidedama ne mažiau kaip penkioms 
valandoms ir atidėjimas trunka vieną ar 
kelias naktis – 9 straipsnio 1 dalies b 
punkte ir 9 straipsnio 1 dalies c punkte
nurodytą pagalbą; taip pat

ii) kai atidedama ne mažiau kaip trims 
valandoms – 8 straipsnio 1 dalyje
nurodytą pagalbą.

Or. de

Pagrindimas

2 ir 3 papunkčiai turėtų būti sukeisti vietomis.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 1 dalies iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kai atidedama ne mažiau kaip 
penkiomis valandomis – 8 straipsnio 1 
dalies a punkte nurodytą pagalbą.

iii) kai atidedama ne mažiau kaip trims 
valandoms ir atidėjimas trunka vieną ar 
kelias naktis – 9 straipsnio 1 dalies b ir c 
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punktuose nurodytą pagalbą; taip pat

Or. de

Pagrindimas

2 ir 3 papunkčiai turėtų būti sukeisti vietomis.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) per penkias valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo laiko 
visose kelionėse Bendrijos viduje ir ne 
daugiau kaip 3500 km nuotolio kelionėse į 
trečiąsias šalis ir iš jų;

a) per tris valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo laiko 
visose kelionėse Bendrijos viduje, įskaitant 
valstybių narių užjūrio departamentus, ir 
ne daugiau kaip 3500 km nuotolio 
kelionėse į trečiąsias šalis ir iš jų;

Or. de

Pagrindimas

Didžiausia trukmė turėtų būti nustatoma orientuojantis į esamą teismų praktiką. Ši nuostata 
taip pat turėtų būti taikoma ES priklausantiems užjūrio departamentams.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) per devynias valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo nuo 3500 
km iki 6000 km nuotolio kelionėse į 
trečiąsias šalis ir iš jų;

b) per penkias valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo 3500 km 
nuotolio kelionėse į trečiąsias šalis ir iš jų;

Or. de



PA\1003180LT.doc 21/51 PE516.966v02-00

LT

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) per dvylika valandų ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo 6000 km 
ar didesnio nuotolio kelionėse į trečiąsias 
šalis ir iš jų.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti ne daugiau kaip dvi skirtingos pakopos.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalis taip pat taikoma tada, kai skrydį 
vykdantis oro vežėjas pakeitė tvarkaraštyje 
numatytus išvykimo ir atvykimo laikus 
nulemdamas atidėjimą, palyginti su 
pirminiame tvarkaraštyje numatytu 
atvykimo laiku, išskyrus atvejus, kai 
keleiviui apie tvarkaraščio pakeitimą buvo 
pranešta anksčiau nei penkiolika dienų iki 
tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko.

3. 2 dalis taip pat taikoma tada, kai skrydį 
vykdantis oro vežėjas pakeitė tvarkaraštyje 
numatytus išvykimo ir atvykimo laikus 
nulemdamas atidėjimą arba paankstinimą, 
palyginti su pirminiame tvarkaraštyje 
numatytu atvykimo laiku, išskyrus atvejus, 
kai keleiviui apie tvarkaraščio pakeitimą 
buvo pranešta anksčiau nei penkiolika 
dienų iki tvarkaraštyje numatyto išvykimo 
laiko.

Or. de

Pagrindimas

Ir skrydžio paankstinimas yra svarbus, nes jei apie jį laiku nebus pranešta, keleivis gali 
nespėti.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Skrydį vykdantis oro vežėjas neprivalo 
mokėti kompensacijos pagal 7 straipsnį, jei 
gali įrodyti, kad skrydis atidėtas ar jo 
tvarkaraštis pakeistas dėl ypatingų 
aplinkybių ir kad skrydžio vėlavimo ar 
tvarkaraščio pakeitimo nebūtų buvę galima 
išvengti net ir ėmusis visų pagrįstų 
priemonių. Tokiomis ypatingomis 
aplinkybėmis galima argumentuoti tik tiek, 
kiek jos paveikia atitinkamą skrydį ar 
ankstesnį tuo pačiu orlaiviu vykdytą 
skrydį.

4. Skrydį vykdantis oro vežėjas neprivalo 
mokėti kompensacijos pagal 7 straipsnį, jei 
gali raštu įrodyti, kad skrydis atidėtas ar jo 
tvarkaraštis pakeistas dėl ypatingų 
aplinkybių ir kad skrydžio vėlavimo ar 
tvarkaraščio pakeitimo nebūtų buvę galima 
išvengti net ir ėmusis visų pagrįstų 
priemonių. Tokiomis ypatingomis 
aplinkybėmis galima argumentuoti tik tiek, 
kiek jos paveikia atitinkamą skrydį ar 
ankstesnį tuo pačiu orlaiviu vykdytą 
skrydį. Keleivis turi teisę gauti 
pakankamą informaciją apie šias 
ypatingas aplinkybes, o nevykdant šios 
teisės gali būti taikomos sankcijos.

Or. de

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atsižvelgdamas į saugos apribojimus, 
kai vėluojama keleiviams laukiant 
orlaivyje, skrydį vykdantis oro vežėjas 
nemokamai suteikia galimybę pasinaudoti 
tualetu, aprūpina geriamu vandeniu, 
užtikrina tinkamą keleivių salono šildymą 
ar vėsinimą, o prireikus užtikrina, kad būtų 
sulaukta reikiama medicinos pagalba. Kai 
vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje 
užtrunka ilgiausią penkių valandų
laikotarpį, orlaivis grįžta prie vartų ar kito 

5. Atsižvelgdamas į saugos apribojimus, 
kai vėluojama keleiviams laukiant 
orlaivyje, skrydį vykdantis oro vežėjas 
nemokamai suteikia galimybę pasinaudoti 
tualetu, aprūpina geriamu vandeniu, 
užtikrina tinkamą keleivių salono šildymą 
ar vėsinimą, o prireikus užtikrina, kad būtų 
sulaukta reikiama medicinos pagalba. Kai 
vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje 
užtrunka ilgiausią dviejų valandų
laikotarpį, orlaivis grįžta prie vartų ar kito 
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tinkamo išlaipinimo punkto, kur keleiviams 
leidžiama išsilaipinti ir pasinaudoti ta pačia 
pagalba, kuri nurodyta 1 dalyje, išskyrus 
atvejus, kai esama su sauga ar saugumu 
susijusių priežasčių, dėl kurių orlaivis 
negali pasitraukti iš savo vietos stovėjimo 
aikštelėje.“

tinkamo išlaipinimo punkto, kur keleiviams 
leidžiama išsilaipinti ir pasinaudoti ta pačia 
pagalba, kuri nurodyta 1 dalyje, išskyrus 
atvejus, kai esama su sauga ar saugumu 
susijusių priežasčių, dėl kurių orlaivis 
negali pasitraukti iš savo vietos stovėjimo 
aikštelėje.“

Or. de

Pagrindimas

Neaišku, kodėl keleiviai iki penkių valandų turėtų likti orlaivyje, kai jie gali laukti oro uosto 
tranzito zonoje.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6a straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį 
skrydį dėl ankstesnio skrydžio atidėjimo ar 
tvarkaraščio pakeitimo, tolesnį jungiamąjį 
skrydį vykdantis Bendrijos oro vežėjas 
keleiviui suteikia:

1. Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį 
skrydį dėl ankstesnio skrydžio atidėjimo, 
atšaukimo ar tvarkaraščio pakeitimo, 
tolesnį jungiamąjį skrydį vykdantis 
Bendrijos oro vežėjas keleiviui suteikia:

Or. de

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6a straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kai keleivis turi laukti jungties 
mažiausiai dviem valandomis ilgiau – 9 
straipsnio 1 dalies a punkte ir 9 straipsnio 2 
dalyje nurodytą pagalbą; taip pat

i) 9 straipsnio 1 dalies a punkte ir 9 
straipsnio 2 dalyje nurodytą pagalbą; taip 
pat
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Or. de

Pagrindimas

Taip negali būti, kad keleivis turi laukti dvi valandas, kol gaus stiklinę vandens.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6a straipsnio 1 dalies iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kai tvarkaraštyje numatytas pagal 8 
straipsnį pasiūlyto alternatyvaus skrydžio 
ar kitos kelionės priemonės išvykimas yra 
ne mažiau kaip 5 valandos po tvarkaraštyje 
numatyto skrydžio, į kurį pavėluota, laiko, 
o atidėjimas apima vieną ar kelias naktis –
9 straipsnio 1 dalies b punkte ir 9 straipsnio 
1 dalies c punkte nurodytą pagalbą.

iii) kai tvarkaraštyje numatytas pagal 8 
straipsnį pasiūlyto alternatyvaus skrydžio 
ar kitos kelionės priemonės išvykimas yra 
ne mažiau kaip 3 valandos po tvarkaraštyje 
numatyto skrydžio, į kurį pavėluota, laiko, 
o atidėjimas apima vieną ar kelias naktis –
9 straipsnio 1 dalies b punkte ir 9 straipsnio 
1 dalies c punkte nurodytą pagalbą.

Or. de

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį 
skrydį dėl pirmesnio jungiamojo skrydžio 
atidėjimo, jis turi teisę į tą ankstesnį skrydį 
vykdžiusio Bendrijos oro vežėjo 
kompensaciją pagal 6 straipsnio 2 dalį. 
Tais tikslais atidėjimas skaičiuojamas 
pagal tvarkaraštyje nurodyto atvykimo į 
galutinę paskirties vietą laiką.

2. Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį 
skrydį dėl pirmesnio jungiamojo skrydžio 
atidėjimo, atšaukimo ar tvarkaraščio 
pakeitimo, jis turi teisę į tą ankstesnį skrydį 
vykdžiusio Bendrijos oro vežėjo 
kompensaciją pagal 6 straipsnio 2 dalį. 
Tais tikslais atidėjimas skaičiuojamas 
pagal tvarkaraštyje nurodyto atvykimo į 
galutinę paskirties vietą laiką.

Or. de
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
7 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalies įžanginis sakinys pakeičiamas 
taip:
„Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, 
keleiviai gauna visos sumokėtos bilieto 
kainos dydžio kompensaciją, tačiau ne 
didesnę kaip:“

Or. de

Pagrindimas

Pigių skrydžių bendrovėms šios sumos yra neproporcingos. Už bilietą, kuris kainavo tik 
49 EUR, grąžinti 250 EUR, būtų neekonomiška. Todėl teisė į kompensaciją turėtų būti 
ribojama iki bilieto kainos, tačiau neturėtų viršyti nurodytų sumų.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalyje žodis „skrydžiai“ keičiamas 
„kelionės“.

a) 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a) 250 EUR visų kelionių ES teritorijoje, 
įskaitant užjūrio departamentus, ir ne 
didesnio kaip 3 500 km ar mažesnio 
nuotolio kelionių į trečiąsias šalis ir iš jų 
atveju;“

Or. de
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:
„b) 600 EUR visų 3 500 km ar didesnio 
nuotolio kelionių į trečiąsias šalis ir iš jų 
atveju;“

Or. de

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto a b papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) 1 dalies c punktas išbraukiamas.

Or. de

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2. Kai keleivis pasirinko tęsti kelionę 
pagal 8 straipsnio 1 dalies b punktą, 
kelionėje į galutinę paskirties vietą teisė į 
kompensaciją gali atsirasti tik vieną kartą, 
net jei nukreipus kitu maršrutu atšaukiamas 
kitas skrydis ar pavėluojama į kitą jungtį.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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Or. de

Pagrindimas

Vartojant vokiečių kalbos žodį „Endziel“ kartais mintyje gali būti turima ir tarpinė paskirties 
vieta. Sąvoka „endgültiges Ziel“ aiškesnė.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pirmos pastraipos 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Oro vežėjas gali su keleiviu sudaryti 
savanorišką susitarimą, kuris pakeistų 1 
dalyje išdėstytas kompensavimo nuostatas, 
su sąlyga, kad tas susitarimas yra 
patvirtintas keleivio pasirašytu dokumentu, 
kuriame keleiviui primenamos jo teisės į 
kompensaciją pagal šį reglamentą.“

5. Oro vežėjas gali su keleiviu sudaryti 
savanorišką susitarimą, kuris pakeistų 1 
dalyje išdėstytas kompensavimo nuostatas, 
su sąlyga, kad tas susitarimas yra 
patvirtintas keleivio pasirašytu dokumentu, 
kuriame keleiviui primenamos jo teisės į 
kompensaciją pagal šį reglamentą. Tokį 
susitarimą galima sudaryti tik atsitikus 
įvykiui, kuriuo grindžiamos keleivio 
teisės.“

Or. de

Pagrindimas

Priešingu atveju, būtų įmanoma keleiviams leisti pasirašyti tokį dokumentą iš anksto, dar tik 
rezervuojant skrydį.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
8 straipsnio 1 dalies a punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) per septynias dienas nuo keleivio 
prašymo pateikimo 7 straipsnio 3 dalyje 
numatytu būdu atgauti skrydžio kainą už 
neįvykusios kelionės dalį arba dalis ir už 
jau įvykusią kelionės dalį ar dalis sumokėtą 

a) per septynias dienas nuo keleivio 
prašymo pateikimo 7 straipsnio 3 dalyje 
numatytu būdu atgauti skrydžio kainą už 
neįvykusios kelionės dalį arba dalis ir už 
jau įvykusią kelionės dalį ar dalis sumokėtą 
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sumą, jei pagal keleivio numatytą kelionės 
planą skrydis neteko prasmės, taip pat, kai 
tinka,

sumą, jei pagal keleivio numatytą kelionės 
planą skrydis neteko prasmės, taip pat, kai 
keleivis pageidauja,

Or. de

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pirmos pastraipos 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
8 straipsnio 1 dalies a punkto antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kaip galima greičiau būti parskraidintam 
į pirmąją išvykimo vietą;

– kaip galima greičiau būti parskraidintam 
į pirmąją išvykimo vietą; tai turi 
suorganizuoti atsakingas oro vežėjas;

Or. de

Pagrindimas

Tokį skrydį turi suorganizuoti atsakingas oro vežėjas, tai nėra keleivio užduotis.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Keleiviai, pasirinkę 1 dalies b punkte 
nurodytą galimybę, jei yra vietų, turi teisę 
būti nukreipti kitu maršrutu pasinaudojant 
kitu oro vežėju ar kitos rūšies transportu, 
jei skrydį vykdantis oro vežėjas negali 
vežti keleivio savo vykdomu skrydžiu ir 
laiku atvykti į galutinę paskirties vietą per 
12 valandų nuo tvarkaraštyje numatyto 
atvykimo laiko. Nepažeidžiant Reglamento 
(EB) Nr. 1008/2008 22 straipsnio 1 dalies, 
kitas oro vežėjas ar kitas transporto veiklos 
vykdytojas nereikalauja vežėjo, su kuriuo 

5. Keleiviai, pasirinkę 1 dalies b punkte 
nurodytą galimybę, jei yra vietų, turi teisę 
būti nukreipti kitu maršrutu pasinaudojant 
kitu oro vežėju ar kitos rūšies transportu, 
jei skrydį vykdantis oro vežėjas negali 
vežti keleivio savo vykdomu skrydžiu ir 
laiku atvykti į galutinę paskirties vietą per 
3 valandas nuo tvarkaraštyje numatyto 
atvykimo laiko. Nepažeidžiant Reglamento 
(EB) Nr. 1008/2008 22 straipsnio 1 dalies, 
kitas oro vežėjas ar kitas transporto veiklos 
vykdytojas nereikalauja vežėjo, su kuriuo 
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sudaryta sutartis, sumokėti didesnę, nei 
vidutinę kainą, kurią jo paties keleiviai 
mokėjo už lygiavertes paslaugas 
pastaruosius tris mėnesius.

sudaryta sutartis, sumokėti didesnę, nei 
vidutinę kainą, kurią jo paties keleiviai 
mokėjo už lygiavertes paslaugas 
pastaruosius tris mėnesius.

Or. de

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 2 dalis keičiama taip:
2. Be to, keleiviams pasiūloma du kartus 
nemokamai paskambinti telefonu arba 
išsiųsti fakso pranešimus ar elektroninius 
laiškus.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atnaujinti nepersvarstytą pirminę 9 straipsnio 2 dalį, kurioje dar 
kalbama apie telekso pranešimus. Tačiau šiuo metu ši ryšio priemonė jau pasenusi, todėl nėra 
svarbi.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„4. Jei skrydį vykdantis oro vežėjas gali 
įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas ar 
atidėtas arba jo tvarkaraštis pasikeitė dėl 
ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo, 
vėlavimo ar tvarkaraščio pakeitimo nebūtų 
išvengta net ėmusis visų pagrįstų 
priemonių, jis gali apriboti bendras suteikto 

„4. Jei skrydį vykdantis oro vežėjas gali 
įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas ar 
atidėtas arba jo tvarkaraštis pasikeitė dėl 
ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo, 
vėlavimo ar tvarkaraščio pakeitimo nebūtų 
išvengta net ėmusis visų pagrįstų 
priemonių, jis gali apriboti bendras suteikto 
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apgyvendinimo, suteikto pagal 1 punkto b 
dalį, išlaidas iki 100 EUR už nakvynę 
keleiviui ir iki daugiausia 3 nakvynių. Jei 
skrydį vykdantis oro vežėjas pasirenka 
taikyti šį apribojimą, jis vis dėlto, be 14 
straipsnyje nurodytos tęstinės prievolės 
teikti informaciją, suteikia keleiviams 
informaciją apie apgyvendinimo galimybes 
po trijų naktų.

apgyvendinimo, suteikto pagal 1 punkto b 
dalį, išlaidas iki 150 EUR už nakvynę 
keleiviui ir iki daugiausia 3 nakvynių. Jei 
skrydį vykdantis oro vežėjas pasirenka 
taikyti šį apribojimą, jis vis dėlto, be 14 
straipsnyje nurodytos tęstinės prievolės 
teikti informaciją, suteikia keleiviams 
informaciją apie apgyvendinimo galimybes 
po dviejų naktų.

Or. de

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Prievolė pasiūlyti apgyvendinimą pagal 
1 punkto b dalį netaikoma, kai atitinkamo 
skrydžio nuotolis yra mažesnis nei 250 km 
ir kai jį numatyta vykdyti orlaiviu, 
kuriame yra ne daugiau kaip 80 vietų 
(išskyrus atvejus, kai skrydis yra 
jungiamasis skrydis). Jei skrydį vykdantis 
oro vežėjas pasirenka taikyti šią išimtį, jis 
vis dėlto suteikia keleiviams informaciją 
apie apgyvendinimo galimybes.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Neaišku, kodėl šiuo atveju svarbu nuotolis ir orlaivio dydis. Keleivis negali turėti jokios 
įtakos orlaivio dydžiui. Ir trumpas skrydis gali baigtis naktį. Tačiau dėl to keleivis neturi 
nakvoti ant suolo.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
9 straipsnio 6 dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kai keleivis pasirenka atgauti sumokėtą 
sumą pagal 8 straipsnio 1 dalies a punktą
būdamas savo kelionės išvykimo oro uoste
arba pasirenka būti nukreiptas kitu 
maršrutu vėliau pagal 8 straipsnio 1 dalies 
c punktą, jis netenka tolesnių teisių, 
susijusių su rūpinimusi pagal 9 straipsnio 1 
dalį dėl atitinkamo skrydžio.“

6. Kai keleivis pasirenka atgauti sumokėtą 
sumą pagal 8 straipsnio 1 dalies a punktą 
arba pasirenka būti nukreiptas kitu 
maršrutu vėliau pagal 8 straipsnio 1 dalies 
c punktą, jis netenka tolesnių teisių, 
susijusių su rūpinimusi pagal 9 straipsnio 1 
dalį dėl atitinkamo skrydžio. Jei keleivis 
dėl šio sprendimo patiria atvykimo į oro 
uostą ir išvykimo iš jo išlaidų ir jas 
pagrindžia, jam turi būti atlyginamos 
visos su neįvykusia kelione susijusio 
atvykimo išlaidos.“

Or. de

Pagrindimas

Prie tokių išlaidų priskiriamos atvykimo ir išvykimo autobusu, traukiniu ir taksi išlaidos bei 
automobilio stovėjimo prie oro uosto esančioje automobilių aikštelėje mokesčiai, nes juos 
galima pagrįsti.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 9 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
9 straipsnio 7 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Oro vežėjas gali sustabdyti arba 
nutraukti rūpinimosi paslaugų teikimą tik 
tuo atveju, jei dėl jų teikimo ir atlikimo 
akivaizdžiai būtų dar labiau pavėluojama 
išskristi.

Or. de

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3. Skrydį vykdantis oro vežėjas netaiko 9 
straipsnio 4 dalyje ir 9 straipsnio 5 dalyje 
išdėstytų apribojimų, jei keleivis yra 
ribotos judėsenos asmuo arba bet kuris jį 
lydintis asmuo, vaikas, kuris vyksta be 
suaugusiųjų, nėščia moteris ar asmuo, 
kuriam reikia specialios medicinos 
pagalbos, su sąlyga, kad oro vežėjas ar jo 
atstovas arba kelionės organizatorius apie 
ypatingos pagalbos poreikius buvo įspėtas 
bent prieš 48 valandas iki tvarkaraštyje 
numatyto skrydžio išvykimo laiko.
Laikoma, kad toks pranešimas apima visą 
kelionę ir grįžtamąją kelionę, jei dėl 
abiejų kelionių sudaryta sutartis su tuo 
pačius oro vežėju.“

„3. Skrydį vykdantis oro vežėjas netaiko 9 
straipsnio 4 dalyje ir 9 straipsnio 5 dalyje 
išdėstytų apribojimų, jei keleivis yra 
ribotos judėsenos asmuo arba bet kuris jį 
lydintis asmuo, vaikas, kuris vyksta be 
suaugusiųjų, nėščia moteris ar asmuo, 
kuriam reikia specialios medicinos 
pagalbos.“

Or. de

Pagrindimas

Pranešimas neturi turėti jokios reikšmės, nes tokiems asmenims turėtų būti visada taikoma 
ypatinga apsauga.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 11 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 straipsnio2 dalis pakeičiama taip:
„Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant 
keleivių teisės gauti papildomą 
kompensaciją. Pagal šį reglamentą gautos 
kompensacijos suma negali būti atimama 
iš tokios kompensacijos sumos.“

Or. de
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Pagrindimas

Pirminę nuostatą buvo galima įvairiai aiškinti, todėl šį trūkumą reikia pašalinti. Šiuo metu 
ESTT nagrinėjama byla šiuo klausimu (Nr. X ZR/111/12).

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai skrydį vykdantis oro vežėjas sumoka 
kompensaciją ar įvykdo kitas jam pagal šį 
reglamentą tenkančias prievoles, nė viena 
šio reglamento ar nacionalinės teisės 
nuostata negali būti aiškinama kaip 
ribojanti jo teisę siekti kompensacijos už 
pagal šį reglamentą susidariusias išlaidas iš 
bet kurių trečiųjų šalių, kurios prisidėjo 
sukeliant įvykį, dėl kurio teko mokėti 
kompensaciją ar vykdyti kitas prievoles.“

Kai skrydį vykdantis oro vežėjas sumoka 
kompensaciją ar įvykdo kitas jam pagal šį 
reglamentą tenkančias prievoles, nė viena 
šio reglamento, nacionalinės teisės ar 
standartinių sąlygų nuostata negali būti 
aiškinama kaip ribojanti jo teisę siekti 
kompensacijos už pagal šį reglamentą 
susidariusias išlaidas iš bet kurių trečiųjų 
šalių, kurios prisidėjo sukeliant įvykį, dėl 
kurio teko mokėti kompensaciją ar vykdyti 
kitas prievoles.“

Or. de

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Skrydį vykdantis oro vežėjas, kuris 
atsisako vežti arba atšaukia skrydį, pateikia 
kiekvienam atitinkamam keleiviui rašytinį 
pranešimą, kuriame išdėstytos 
kompensavimo ir pagalbos teikimo pagal šį 
reglamentą taisyklės, įskaitant informaciją 
apie galimus ribojimus pagal 9 straipsnio 4 
dalį ir 9 straipsnio 5 dalį. Kiekvienam 
keleiviui, kurio skrydis atidėtas arba 
tvarkaraštis pakeičiamas mažiausiai dviem 

2. Skrydį vykdantis oro vežėjas, kuris 
atsisako vežti arba atšaukia skrydį, 
nedelsdamas pateikia kiekvienam 
atitinkamam keleiviui rašytinį pranešimą, 
kuriame išdėstytos kompensavimo ir 
pagalbos teikimo pagal šį reglamentą 
taisyklės, įskaitant informaciją apie 
galimus ribojimus pagal 9 straipsnio 4 dalį 
ir 9 straipsnio 5 dalį ir aiškų nurodymą dėl 
teisių pareiškimo termino pagal 16a 
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valandomis, jis taip pat pateikia lygiavertį 
pranešimą. Keleiviui taip pat raštu 
pateikiami pagal 16a straipsnį paskirtos 
įstaigos, kompetentingos nagrinėti 
skundus, duomenys ryšiams.

straipsnio 2 dalį. Kiekvienam keleiviui, 
kurio skrydis atidėtas arba tvarkaraštis 
pakeičiamas mažiausiai dviem valandomis, 
jis taip pat pateikia lygiavertį pranešimą. 
Keleiviui taip pat raštu pateikiami pagal 
16a straipsnį paskirtos įstaigos, 
kompetentingos nagrinėti skundus, ir 
nacionalinės vykdymo užtikrinimo 
įstaigos duomenys ryšiams.

Or. de

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei skrydis atšaukiamas ar išvykimas 
atidedamas, skrydį vykdantis oro vežėjas 
nedelsdamas informuoja keleivius apie 
padėtį (bet kokiu atveju ne vėliau kaip per 
30 minučių nuo tvarkaraštyje numatyto
išvykimo laiko) ir apie numatomą 
išvykimo laiką, kai tik gaunama 
informacija, su sąlyga, kad oro vežėjas 
būtų gavęs keleivio duomenis ryšiams 
pagal 6 ir 7 dalis tuo atveju, kai bilietas 
buvo įgytas per tarpininką.

5. Jei skrydis atšaukiamas ar išvykimas 
atidedamas, skrydį vykdantis oro vežėjas 
nedelsdamas informuoja keleivius apie 
padėtį (bet kokiu atveju ne vėliau kaip 30 
minučių prieš tvarkaraštyje numatytą
išvykimo laiką) ir apie numatomą 
išvykimo laiką, kai tik gaunama 
informacija.

Or. de

Pagrindimas

Jei keleiviai bus informuojami tik per 30 minučių nuo tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko, 
jie vieną valandą (įlaipinimo laikas) sėdės prie įlaipinimo vartų nieko nežinodami. 
Informacija turi būti suteikiama prieš tai. Keleiviai turi būti informuojami vietoje, o ne per 
keleivio duomenis ryšiams. Ne visi keleiviai skaito šią informaciją, nes neprivalo to daryti. Be 
to, kai kurie keleiviai dėl beprasidedančio įlaipinimo proceso savo mobiliuosius telefonus jau 
būna išjungę.
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Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kai keleivis įgyja bilietą ne tiesiogiai iš 
skrydį vykdančio oro vežėjo, bet per 
Sąjungoje įsisteigusį tarpininką, pastarasis 
perduoda keleivio duomenis ryšiams oro 
vežėjui su sąlyga, kad keleivis yra davęs 
aiškų rašytinį sutikimą. Šis sutikimas gali 
būti suteiktas tik gavus teisę pasirinkti. Oro 
vežėjas gali naudoti tuos duomenis ryšiams 
tik tam, kad pagal šį straipsnį įvykdytų 
informavimo prievolę, ir ne rinkodaros 
tikslais; jis ištrina duomenis ryšiams per 72 
valandas nuo vežimo sutarties įvykdymo. 
Tie duomenys tvarkomi, prieinami ir 
saugojami pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo.

6. Kai keleivis įgyja bilietą ne tiesiogiai iš 
skrydį vykdančio oro vežėjo, bet per 
Sąjungoje įsisteigusį tarpininką, pastarasis 
perduoda keleivio duomenis ryšiams oro 
vežėjui su sąlyga, kad keleivis yra davęs 
aiškų rašytinį sutikimą. Šis sutikimas gali 
būti suteiktas tik gavus teisę pasirinkti. Oro 
vežėjas gali naudoti tuos duomenis ryšiams 
tik tam, kad pagal šį reglamentą įvykdytų 
informavimo prievolę, ir ne rinkodaros 
tikslais; jis ištrina duomenis ryšiams per 7 
dienas nuo vežimo sutarties įvykdymo. Tie 
duomenys tvarkomi, prieinami ir 
saugojami pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo.

Or. de

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16a straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rezervavimo metu oro vežėjai suteikia 
informaciją keleiviams apie jų pretenzijų ir 
skundų nagrinėjimo procesus, susijusius su 
šiame reglamente išdėstytomis teisėmis, ir 
apie svarbius adresus, kuriais keleiviai gali 
pateikti pretenzijas ir skundus, įskaitant 
elektroninėmis perdavimo priemonėmis. 
Oro vežėjas taip pat informuoja keleivius 
apie įstaigą ar įstaigas, kompetentingas 

1. Rezervavimo metu oro vežėjai suteikia 
informaciją keleiviams apie jų pretenzijų ir 
skundų nagrinėjimo procesus, susijusius su 
šiame reglamente išdėstytomis teisėmis, ir 
apie svarbius adresus, kuriais keleiviai gali 
pateikti pretenzijas ir skundus, įskaitant 
elektroninėmis perdavimo priemonėmis. 
Oro vežėjas taip pat informuoja keleivius 
apie įstaigą ar įstaigas, kompetentingas 
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nagrinėti keleivių skundus. nagrinėti keleivių skundus, ir apie teisių 
pareiškimo terminą pagal 16a straipsnio 2 
dalį.

Or. de

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei keleivis nori pateikti skundą oro 
vežėjui dėl savo teisių pagal šį reglamentą, 
jis pateikia skundą per 3 mėnesius nuo 
dienos, kai skrydis įvyko ar buvo 
numatytas įvykdyti tvarkaraštyje. Gavęs 
skundą, vežėjas per 7 dienas patvirtina 
keleiviui jį gavęs. Per du mėnesius nuo 
skundo gavimo oro vežėjas keleiviui 
pateikia išsamų atsakymą.

2. Jei keleivis nori pateikti pretenziją ar 
skundą oro vežėjui dėl savo šiame 
reglamente nustatytų teisių, jis tai turi 
padaryti raštu arba elektroniniu būdu per 
3 mėnesius nuo rezervuoto išskridimo 
laiko dienos. Gavęs pretenziją ar skundą, 
vežėjas per 7 dienas patvirtina keleiviui ją 
ar jį gavęs. Per du mėnesius nuo 
pretenzijos ar skundo gavimo oro vežėjas 
keleiviui pateikia išsamų atsakymą.

Or. de

Pagrindimas

Čia suplakami teisė ir skundas. Oficialus skundas pagal 4 dalį yra tokiu atveju, kai keleivis 
kreipiasi į tuo tikslu paskirtą įstaigą norėdamas pateikti skundą dėl oro vežėjo atsakymo.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16a straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pretenzija pagal civilinę teisę netenka 
galios dėl senaties, jei ji nepareiškiama 
teismine tvarka per dvejus metus nuo jos 
atsiradimo. Valstybės narės užtikrina, kad 
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stengiantis išspręsti ginčą šalims, kurios 
naudojasi nacionalinių vykdymo 
užtikrinimo įstaigų arba alternatyvaus 
ginčų sprendimo procedūromis pagal 
2013 m. gegužės 21 d. Direktyvą 
2013/11/ES, kai jų rezultatas nėra 
privalomas, nebūtų užkertamas kelias 
vėliau pradėti su tuo ginču susijusį teismo 
procesą dėl šių procedūrų metu 
pasibaigusio ieškinio senaties termino. Ši 
nuostata nedaro poveikio tarptautinių 
susitarimų, kurių šalys yra valstybės 
narės, nuostatoms dėl ieškinio senaties 
termino.

Or. de

Pagrindimas

Kad būtų vienodos sąlygos ir paprasčiau vartotojams, turėtų būti taikomos vienodos taisyklės. 
Ši dalis ir neseniai priimtos Direktyvos dėl alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo nuostatos 
šiuo klausimu yra tapačios.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16a straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal atitinkamą ES ir nacionalinę teisę 
kiekviena valstybė narė paskiria 
nacionalinę instituciją ar institucijas, 
atsakingą (-as) už neteisminį oro vežėjų ir 
keleivių ginčų dėl šiame reglamente 
numatytų teisių sprendimą.

3. Pagal atitinkamą ES ir nacionalinę teisę 
kiekviena valstybė narė paskiria 
nacionalinę instituciją ar institucijas, 
atsakingą (-as) už neteisminį oro vežėjų ir 
keleivių ginčų (pretenzijos) dėl šiame 
reglamente numatytų teisių sprendimą.

Or. de

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16a straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gavusi skundą, paskirtoji institucija per 
7 dienas patvirtina jį gavusi ir nusiunčia 
kopiją atitinkamai nacionalinei vykdymo 
užtikrinimo įstaigai. Terminas, per kurį 
skundą pateikusiam asmeniui turi būti 
pateiktas galutinis atsakymas, yra ne 
ilgesnis kaip trys mėnesiai nuo skundo 
gavimo dienos. Galutinio atsakymo kopija 
taip pat pateikiama nacionalinei vykdymo 
užtikrinimo įstaigai.

5. Gavusi skundą, paskirtoji institucija per 
7 dienas patvirtina jį gavusi ir nusiunčia 
kopiją atitinkamai nacionalinei vykdymo 
užtikrinimo įstaigai. Terminas, per kurį 
skundą pateikusiam asmeniui turi būti 
pateiktas galutinis atsakymas, yra jokiu 
būdu ne ilgesnis kaip 90 kalendorinių 
dienų nuo skundo gavimo dienos. 
Galutinio atsakymo kopija taip pat 
pateikiama nacionalinei vykdymo 
užtikrinimo įstaigai.

Or. de

Pagrindimas

Tuomet ši nuostata atitiktų Direktyvos 2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų ginčų 
sprendimo reglamentavimą.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16a straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Neatsižvelgiant į nurodytas 
nacionalines vykdymo užtikrinimo 
įstaigas, keleivio teisė kreiptis į civilinių 
bylų teismą tebegalioja.

Or. de

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16b straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybėms narėms paprašius arba savo 
iniciatyva Komisija nagrinėja atvejus, kai 
išsiskiria kurios nors šio reglamento 
nuostatos taikymas ir vykdymo 
užtikrinimas, ypač dėl ypatingų aplinkybių; 
išaiškina reglamento nuostatas, kad būtų 
palaikomas bendras požiūris. Tuo tikslu 
Komisija, pasitarusi su 16c straipsnyje 
nurodytu komitetu, gali priimti 
rekomendaciją.

4. Valstybėms narėms paprašius arba savo 
iniciatyva Komisija nagrinėja atvejus, kai 
išsiskiria kurios nors šio reglamento 
nuostatos taikymas ir vykdymo 
užtikrinimas, ypač dėl ypatingų aplinkybių; 
išaiškina reglamento nuostatas priimdama 
deleguotąjį aktą ir papildydama 1 priedą, 
kad būtų palaikomas bendras požiūris. Tuo 
tikslu Komisija, pasitarusi su 16c 
straipsnyje nurodytu komitetu, gali priimti 
rekomendaciją.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo atveju reikalingas deleguotasis aktas. Be to, sąrašas neišsamus. Pasekmės vartotojams / 
keleiviams yra didelės.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2. Bendrijos oro vežėjas oro uoste pateikia 
skundo formą, kuria naudodamasis keleivis 
gali nedelsiant pateikti skundą dėl sužaloto 
ar vėluojančio bagažo. Tokią skundo 
formą, kuri gali būti paraiškos dėl žalos 
nuosavybei (angl. PIR) formos, oro vežėjas 
oro uoste priima kaip skundą pagal 
Monrealio konvencijos 31 straipsnio 2 dalį. 
Ši galimybė nepažeidžia keleivio teisės 
pateikti skundą kitomis priemonėmis iki 
Monrealio konvencijoje nurodyto 
termino.“

„2. Bendrijos oro vežėjas oro uoste pateikia 
skundo formą visomis oficialiomis ES 
kalbomis, kuria naudodamasis keleivis gali 
nedelsiant pateikti skundą dėl sužaloto ar 
vėluojančio bagažo. Tokią skundo formą, 
kuri gali būti paraiškos dėl žalos 
nuosavybei (angl. PIR) formos, oro vežėjas 
oro uoste priima kaip skundą pagal 
Monrealio konvencijos 31 straipsnio 2 dalį. 
Ši galimybė nepažeidžia keleivio teisės 
pateikti skundą kitomis priemonėmis iki 
Monrealio konvencijoje nurodyto 
termino.“

Or. de
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Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2. Nepažeidžiant 1 dalies, išankstinis 
mokėjimas kiekvieno keleivio mirties 
atveju yra ne mažesnis kaip suma eurais, 
prilygstanti 18 096 SST. Komisija 
įgaliojama deleguotuoju aktu pagal 6c 
straipsnį pritaikyti tą sumą atsižvelgiant į 
Tarptautinės civilinės aviacijos 
organizacijos sprendimą pagal Monrealio 
konvencijos 24 straipsnio 2 dalį. Kiekvienu 
minėtosios sumos pritaikymu pakeičiama ir 
atitinkama priedo suma.“

„2. Nepažeidžiant 1 dalies, išankstinis 
mokėjimas kiekvieno keleivio mirties 
atveju yra ne mažesnis kaip 20 000 EUR. 
Komisija įgaliojama deleguotuoju aktu 
pagal 6c straipsnį pritaikyti tą sumą 
atsižvelgiant į Tarptautinės civilinės 
aviacijos organizacijos sprendimą pagal 
Monrealio konvencijos 24 straipsnio 2 dalį. 
Kiekvienu minėtosios sumos pritaikymu 
pakeičiama ir atitinkama priedo suma.“

Or. de

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
6c straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis

1. Visuose šiuose reglamentuose numatyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.

Or. de

Pagrindimas

6c straipsnis turi būti taikomas abiem reglamentams: Reglamentui (EB) Nr. 261/2004 ir 
Reglamentui (EB) Nr. 2027/97.
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Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6d straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nors oro vežėjai turi visišką komercinę 
laisvę nustatyti sąlygas, kuriomis leidžia 
vežti bagažą, įsigyjant bilietą ir prie 
registravimo stalelių (įskaitant registravimo 
savitarnos aparatus) jie turi aiškiai 
nurodyti, koks didžiausias bagažas 
keleiviams leidžiamas vežti salone ir 
bagažo skyriuje kiekvienu į keleivio 
rezervaciją įtrauktu skrydžiu, įskaitant bet 
kokius bagažo vienetų apribojimus, kurie 
būtų taikomi neviršijant didžiausio 
leidžiamo bagažo. Kai už bagažo vežimą 
taikomi papildomi mokesčiai, oro vežėjai 
aiškiai nurodo tų mokesčių dydį įsigyjant 
bilietą ir paprašius oro uoste.

1. Nors oro vežėjai turi visišką komercinę 
laisvę nustatyti sąlygas, kuriomis leidžia 
vežti bagažą, kiekvieno rezervavimo 
proceso pradžioje ir prie registravimo 
stalelių (įskaitant registravimo savitarnos 
aparatus) jie turi aiškiai nurodyti, koks 
didžiausias bagažas keleiviams leidžiamas 
vežti salone ir bagažo skyriuje kiekvienu į 
keleivio rezervaciją įtrauktu skrydžiu, 
įskaitant bet kokius bagažo vienetų 
apribojimus, kurie būtų taikomi neviršijant 
didžiausio leidžiamo bagažo. Kai už 
bagažo vežimą taikomi papildomi 
mokesčiai, oro vežėjai turi aiškiai nurodyti
tų mokesčių dydį kiekvieno rezervavimo 
proceso pradžioje ir paprašius oro uoste.
Papildomi mokesčiai turi būti nurodomi 
aiškiai ir skaidriai ir, neatsižvelgiant į 
rezervavimo būdą, juos turi būti galima 
sumokėti per rezervavimo procesą. Ši 
pareiga taikoma ir tiems paslaugų 
teikėjams, kurie skrydžių paslaugas teikia 
oro vežėjų vardu. Papildomi mokesčiai 
yra visos bilieto kainos dalis.

Or. de

Pagrindimas

Kaip jau nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1008/2008, šioje dalyje dar kartą pabrėžiama 
pareiga rezervavimo proceso pradžioje skaidriai nurodyti kainą. Ši pareiga turi būti taikoma 
visiems paslaugų teikėjams, pvz., taip pat kelionių agentūroms, internetiniams kelionių 
portalams ar tarpininkams.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas



PE516.966v02-00 42/51 PA\1003180LT.doc

LT

Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
6d straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Rankinio bagažo vieneto dydis gali 
būti ne mažesnis kaip 
55 cm x 40 cm x 20 cm, svoris – ne 
mažesnis kaip 6 kg.

Or. de

Pagrindimas

Nurodyti dydžiai yra mažiausi dydžiai, kuriuos taiko šiuo metu veikiantys oro vežėjai. 
Nustatant šiuos mažiausius dydžius siekiama išvengti, kad ateityje būtų imami papildomi 
mokesčiai už rankinį bagažą, viršijantį minimalų dydį.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
6d straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei prieš įlipant į orlaivį arba prieš 
orlaiviui pakylant rankinis bagažas iš 
orlaivio salono perdedamas į bagažo 
skyrių, keleiviui išlipant iš orlaivio jis jam 
turi būti atiduodamas kaip rankinis 
bagažas.

Or. de

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
6e straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrijos oro vežėjas leidžia keleiviui 
įsinešti muzikos instrumentą į orlaivio 

1. Bendrijos oro vežėjas gali leisti keleiviui 
įsinešti muzikos instrumentą į orlaivio 
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keleivių saloną laikantis taikomų saugos 
taisyklių ir atitinkamo orlaivio techninių 
specifikacijų ir apribojimų. Muzikiniai 
instrumentai priimami vežti į orlaivio 
salone, jei tokie instrumentai gali būti 
saugiai laikomi tinkamame bagažo skyriuje 
salone arba po atitinkamu keleivio krėslu. 
Oro vežėjas gali nustatyti, kad muzikos 
instrumentas yra leidžiamo keleivio 
rankinio bagažo dalis ir negali būti 
vežamas viršijant tą leidžiamą bagažą.

keleivių saloną laikantis taikomų saugos 
taisyklių ir atitinkamo orlaivio techninių 
specifikacijų ir apribojimų. Muzikiniai 
instrumentai priimami vežti orlaivio 
salone, jei tokie instrumentai gali būti 
saugiai laikomi tinkamame bagažo skyriuje 
salone arba po atitinkamu keleivio krėslu. 
Oro vežėjas gali nustatyti, kad muzikos 
instrumentas yra leidžiamo keleivio 
rankinio bagažo dalis ir negali būti 
vežamas viršijant tą leidžiamą bagažą.

Or. de

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
6e straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai muzikos instrumentas yra per didelis 
saugiai laikyti tinkamame bagažo skyriuje 
salone arba po atitinkamu keleivio krėslu, 
oro vežėjas gali paprašyti sumokėti antrą 
susisiekimo kainą, kai tokie muzikos 
instrumentai vežami kaip rankinis bagažas 
ant antros vietos. Nusipirkus antrą vietą, 
oro vežėjas turėtų dėti pagrįstų pastangų, 
kad keleivis būtų pasodintas greta 
atitinkamo muzikos instrumento. Kai toks 
skyrius yra ir kai paprašoma, muzikos 
instrumentai yra vežami šildomame 
orlaivio krovinių skyriuje laikantis taikomų 
saugos taisyklių, erdvės apribojimų ir 
atitinkamo orlaivio techninių specifikacijų. 
Oro vežėjas aiškiai nurodo sąlygas, 
kuriomis vežami muzikos instrumentai, ir 
taikomus mokesčius.“

2. Kai muzikos instrumentas yra per didelis 
saugiai laikyti tinkamame bagažo skyriuje 
salone arba po atitinkamu keleivio krėslu, 
oro vežėjas gali paprašyti sumokėti antrą 
susisiekimo kainą, neimant oro uosto 
mokesčio, kai tokie muzikos instrumentai 
vežami kaip rankinis bagažas ant antros 
vietos. Nusipirkus antrą vietą, oro vežėjas 
turėtų dėti pagrįstų pastangų, kad keleivis 
būtų pasodintas greta atitinkamo muzikos 
instrumento. Kai toks skyrius yra ir kai 
paprašoma, muzikos instrumentai yra 
vežami šildomame orlaivio krovinių 
skyriuje laikantis taikomų saugos taisyklių, 
erdvės apribojimų ir atitinkamo orlaivio 
techninių specifikacijų. Oro vežėjas tokius 
instrumentus turi pažymėti specialiomis 
etiketėmis, siekdamas užtikrinti, kad su 
jais būtų elgiamasi atitinkamai 
rūpestingai. Oro vežėjas aiškiai nurodo 
sąlygas, kuriomis vežami muzikos 
instrumentai, ir taikomus mokesčius.“

Or. de
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Pagrindimas

Jei reikia sumokėti už papildomą vietą instrumentui, neturi būti imami jokie kiti galimi 
mokesčiai, bent jau oro uosto mokestis.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. Jis taikomas 
visiems skrydžiams ir kelionėms, kurių 
rezervuotas išskridimo laikas yra nuo 
00.00 val. tą dieną.

Or. de

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ypatingomis aplinkybėmis laikoma: 1. Ypatingomis aplinkybėmis turi būti 
visada laikoma:

Or. de

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 1 dalies punktų eilės tvarka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pagrindimas

Eilės tvarka turi būti nustatyta pagal priežasčių svarbą.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 1 dalies ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii. techninės problemos, kurios nebūdingos 
įprastiniam orlaivio naudojimui, tokios 
kaip defekto nustatymas vykdant 
atitinkamą skrydį, ir kurios neleidžia 
normaliai tęsti naudojimo; arba grėsmę 
skrydžio saugai keliantis paslėptas 
gamybos defektas, kurį atskleidė 
gamintojas ar kompetentinga institucija;

ii. techninės problemos, kurios nebūdingos 
įprastiniam orlaivio naudojimui, tokios 
kaip defekto nustatymas vykdant 
atitinkamą skrydį, ir kurios neleidžia 
normaliai tęsti naudojimo; ir grėsmę 
skrydžio saugai keliantis paslėptas 
gamybos defektas, kurį atskleidė 
gamintojas ar kompetentinga institucija;

Or. de

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 1 dalies iii punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii. pavojai saugumui, sabotažo ar 
terorizmo veiksmai, dėl kurių neįmanoma 
saugiai vykdyti skrydį;

iii. karas, politiniai neramumai, 
chuliganiški veiksmai, pavojai saugumui, 
sabotažo ar terorizmo veiksmai, dėl kurių 
neįmanoma saugiai vykdyti skrydį;

Or. de

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 1 dalies iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv. gyvybei grėsmę keliantis pavojus 
sveikatai ar skubios medicinos pagalbos 
atvejai, kuriais reikia nutraukti ar kitur 
nukreipti atitinkamą skrydį;

iv. pavojus sveikatai ar skubios medicinos 
pagalbos atvejai, kuriais reikia nutraukti ar 
kitur nukreipti atitinkamą skrydį;

Or. de

Pagrindimas

Neaišku, kas turi įvertinti, kada pavojus sveikatai kelia grėsmę gyvybei.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 1 dalies vii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii. skrydį vykdančio oro vežėjo arba
pagrindinių paslaugų teikėjų, tokių kaip 
oro uostai ir oro navigacijos paslaugų 
teikėjai, darbuotojų darbo ginčai.

vii. pagrindinių paslaugų teikėjų, tokių kaip 
oro uostai ir oro navigacijos paslaugų 
teikėjai, darbuotojų darbo ginčai;

Or. de
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Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 1 dalies iii a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia. skrydį vykdančio oro vežėjo 
darbuotojų darbo ginčai;

Or. de

Pagrindimas

Skrydį vykdančio oro vežėjo darbuotojų darbo ginčai gali būti valdomi ir nukreipiami, todėl 
negali būti pateisinamoji aplinkybė. Kitaip yra kitų įmonių darbuotojų darbo ginčų atveju.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i. techninės problemos, kurios būdingos 
įprastiniam orlaivio naudojimui, tokios 
kaip problema, nustatyta per einamąją 
techninę priežiūrą ar prieš skrydį tikrinant 
orlaivį, ar problema, kuri kyla dėl to, kad 
tokia priežiūra ar patikrinimas prieš skrydį 
tinkamai neatlikti; taip pat

i. techninės problemos, kurios būdingos 
įprastiniam orlaivio naudojimui, tokios 
kaip problema, kuri turėjo būti nustatyta 
per einamąją techninę priežiūrą ar prieš 
skrydį tikrinant orlaivį, ar problema, kuri 
kyla dėl to, kad tokia priežiūra ar 
patikrinimas prieš skrydį tinkamai 
neatlikti; taip pat

Or. de

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo antra pastraipa
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
2 priedo 2 antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsakomybei už keleivio sužeidimą ar 
mirtį, sukeltą nelaimingo atsitikimo 
orlaivyje ar per bet kuriuos įlaipinimo arba 
išlaipinimo veiksmus, nėra jokių finansinių 
ribų. Dėl žalos atlyginimo iki 113 100 SST 
(apytikris dydis vietos valiuta) oro vežėjas 
negali atmesti ar riboti savo atsakomybės. 
Dėl tą sumą viršijančio dydžio oro vežėjas 
nėra atsakingas, jei įrodo, kad jis nebuvo 
neatsargus ar kitaip kaltas arba kad žala 
padaryta tik dėl trečiosios šalies 
neatsargumo ar kitokios kaltės.

Atsakomybei už keleivio sužeidimą ar 
mirtį, sukeltą nelaimingo atsitikimo 
orlaivyje ar per bet kuriuos įlaipinimo arba 
išlaipinimo veiksmus, nėra jokių finansinių 
ribų. Dėl žalos atlyginimo iki 
130 000 EUR oro vežėjas negali atmesti ar 
riboti savo atsakomybės. Dėl tą sumą 
viršijančio dydžio oro vežėjas nėra 
atsakingas, jei įrodo, kad jis nebuvo 
neatsargus ar kitaip kaltas arba kad žala 
padaryta tik dėl trečiosios šalies 
neatsargumo ar kitokios kaltės.

Or. de

Pagrindimas

Tai yra ES reglamentas. Jame nebūtina naudoti SST kaip valiutos. Vartotojams 
suprantamiausios suapvalintos sumos eurais. Jų dydį galima pakoreguoti deleguotaisiais 
aktais.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo trečia pastraipa
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
2 priedo 3 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Keleivio žūties ar sužeidimo atveju oro 
vežėjas per 15 dienų po to, kai buvo 
nustatyta asmens, turinčio teisę gauti 
kompensaciją, tapatybė, turi išmokėti 
išankstinį mokėjimą, koks gali būti 
reikalingas neatidėliotinoms ekonominėms 
reikmėms. Mirties atveju šis išankstinis 
mokėjimas yra ne mažesnis kaip 18 096 
SST (apytikris dydis vietos valiuta).

Keleivio žūties ar sužeidimo atveju oro 
vežėjas per 15 dienų po to, kai buvo 
nustatyta asmens, turinčio teisę gauti 
kompensaciją, tapatybė, turi išmokėti 
išankstinį mokėjimą, koks gali būti 
reikalingas neatidėliotinoms ekonominėms 
reikmėms. Mirties atveju šis išankstinis 
mokėjimas yra ne mažesnis kaip 
21 000 EUR.

Or. de

Pagrindimas

Tai yra ES reglamentas. Jame nebūtina naudoti SST kaip valiutos. Vartotojams 
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suprantamiausios suapvalintos sumos eurais. Jų dydį galima pakoreguoti deleguotaisiais 
aktais.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo ketvirta pastraipa
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
2 priedo 4 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei keleivis nuvežamas pavėluotai, oro 
vežėjas turi atlyginti žalą, išskyrus atvejus, 
kai jis ėmėsi visų pagrįstų priemonių, kad 
būtų išvengta žalos, arba kai imtis tokių 
priemonių buvo neįmanoma. Atsakomybė 
už keleivio nuvežimą pavėluotai yra ne 
didesnė kaip 4 694 SST (apytikris dydis 
vietos valiuta).

Jei keleivis nuvežamas pavėluotai, oro 
vežėjas turi atlyginti žalą, išskyrus atvejus, 
kai jis ėmėsi visų pagrįstų priemonių, kad 
būtų išvengta žalos, arba kai imtis tokių 
priemonių buvo neįmanoma. Atsakomybė 
už keleivio nuvežimą pavėluotai yra ne 
didesnė kaip 5 200 EUR.

Or. de

Pagrindimas

Tai yra ES reglamentas. Jame nebūtina naudoti SST kaip valiutos. Vartotojams 
suprantamiausios suapvalintos sumos eurais. Jų dydį galima pakoreguoti deleguotaisiais 
aktais.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo penkta pastraipa
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
2 priedo 5 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei bagažas prarandamas, sužalojamas ar 
vėluoja, oro vežėjas atsakingas už žalą iki 
1 113 SST (apytikris dydis vietos valiuta), 
kompensacijos ribą taikant keleiviui, o ne 
registruoto bagažo vienetui, išskyrus
atvejus, kai oro vežėjas ir keleivis yra 
sutarę dėl aukštesnės ribos specialia 
suinteresuotumo deklaracija. Oro vežėjas 
nėra atsakingas už sužalotą ar prarastą 
bagažą, jei žalą ar praradimą lėmė bagažo 

Bagažas laikomas dingusiu po 15 dienų.
Jei bagažas prarandamas, sužalojamas ar 
vėluoja, oro vežėjas atsakingas už žalą iki 
1 300 EUR, kompensacijos ribą taikant 
keleiviui, o ne registruoto bagažo vienetui, 
išskyrus atvejus, kai oro vežėjas ir keleivis 
yra sutarę dėl aukštesnės ribos specialia 
suinteresuotumo deklaracija. Oro vežėjas 
nėra atsakingas už sužalotą ar prarastą 
bagažą, jei žalą ar praradimą lėmė bagažo 
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savybė ar defektas. Oro vežėjas nėra 
atsakingas už vėluojantį bagažą, kai yra 
ėmęsis visų pagrįstų priemonių siekdamas 
išvengti žalos dėl bagažo vėlavimo arba kai 
imtis tokių priemonių buvo neįmanoma. 
Oro vežėjas atsakingas už rankinį bagažą, 
įskaitant asmeninius daiktus, tik tuo atveju, 
kai žala atsirado dėl jo kaltės.

savybė ar defektas. Oro vežėjas nėra 
atsakingas už vėluojantį bagažą, kai yra 
ėmęsis visų pagrįstų priemonių siekdamas 
išvengti žalos dėl bagažo vėlavimo arba kai 
imtis tokių priemonių buvo neįmanoma. 
Oro vežėjas atsakingas už rankinį bagažą, 
įskaitant asmeninius daiktus, tik tuo atveju, 
kai žala atsirado dėl jo kaltės.

Or. de

Pagrindimas

Tai yra ES reglamentas. Jame nebūtina naudoti SST kaip valiutos. Vartotojams 
suprantamiausios suapvalintos sumos eurais. Jų dydį galima pakoreguoti deleguotaisiais 
aktais.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo šešta pastraipa
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
2 priedo 6 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Keleivis gali naudotis aukštesne 
atsakomybės riba ne vėliau kaip 
registracijos metu pateikdamas specialią 
deklaraciją ir sumokėdamas papildomą 
mokestį, jei to reikalaujama. Toks 
papildomas mokestis grindžiama tarifu, 
kuris yra siejamas su papildomomis 
išlaidomis vežant ir apdraudžiant 
atitinkamą bagažą, viršijančiomis 1 131 
SST atsakomybės ribą. Šis tarifas 
keleiviams nurodomas jiems paprašius. 
Neįgaliems keleiviams ir ribotos judėsenos 
keleiviams sistemingai siūloma nemokama 
pasirinkimo galimybė pateikti specialią 
suinteresuotumo deklaraciją dėl judėjimo 
įrangos vežimo.

Keleivis gali naudotis aukštesne 
atsakomybės riba ne vėliau kaip 
registracijos metu pateikdamas specialią 
deklaraciją ir sumokėdamas papildomą 
mokestį, jei to reikalaujama. Toks 
papildomas mokestis grindžiama tarifu, 
kuris yra siejamas su papildomomis 
išlaidomis vežant ir apdraudžiant 
atitinkamą bagažą, viršijančiomis 
1 150 EUR atsakomybės ribą. Šis tarifas 
keleiviams nurodomas jiems paprašius. 
Neįgaliems keleiviams ir ribotos judėsenos 
keleiviams sistemingai siūloma nemokama 
pasirinkimo galimybė pateikti specialią 
suinteresuotumo deklaraciją dėl judėjimo 
įrangos vežimo.

Or. de

Pagrindimas

Tai yra ES reglamentas. Jame nebūtina naudoti SST kaip valiutos. Vartotojams 
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suprantamiausios suapvalintos sumos eurais. Jų dydį galima pakoreguoti deleguotaisiais 
aktais.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
2 priedo septinta pastraipa
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
2 priedo 7 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei bagažas sužalojamas, vėluoja, 
prarandamas ar sunaikinamas, keleivis 
visais atvejais turi kuo skubiau pateikti oro 
vežėjui rašytinį skundą. 7 dienų skundo 
pateikimo terminas taikomas tuo atveju, 
kai bagažas sužalojamas, ir 21 dienos
terminas – kai jis vėluoja; abiem atvejais 
laikas skaičiuojamas nuo dienos, kai 
bagažas buvo atiduotas keleiviui. Kad būtų 
lengviau laikytis tų terminų, oro vežėjas 
privalo pasiūlyti keleiviams galimybę 
užpildyti skundo formą oro uoste. Tokią 
skundo formą, kuri gali būti paraiškos dėl 
žalos nuosavybei (angl. PIR) formos, oro 
vežėjas privalo oro uoste priimti kaip 
skundą.

Jei bagažas sužalojamas, vėluoja, 
prarandamas ar sunaikinamas, keleivis 
visais atvejais turi kuo skubiau pateikti oro 
vežėjui rašytinį skundą. 10 dienų skundo 
pateikimo terminas taikomas tuo atveju, 
kai bagažas sužalojamas, ir vieno mėnesio
terminas – kai jis vėluoja; abiem atvejais 
laikas skaičiuojamas nuo dienos, kai 
bagažas buvo atiduotas keleiviui. Kad būtų 
lengviau laikytis tų terminų, oro vežėjas 
privalo pasiūlyti keleiviams galimybę 
užpildyti skundo formą oro uoste. Tokią 
skundo formą, kuri gali būti paraiškos dėl 
žalos nuosavybei (angl. PIR) formos, oro 
vežėjas privalo oro uoste pateikti visomis 
oficialiomis ES kalbomis ir priimti kaip 
skundą.

Or. de


