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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Tendo em conta que foram e continuam a ser apresentados numerosos recursos ao Tribunal de 
Justiça Europeu devido a ambiguidades jurídicas no que diz respeito ao Regulamento (CE) 
n.º 261/2004, a sua revisão afigura-se urgente. Esta revisão deverá garantir um justo equilíbrio 
de interesses entre passageiros e transportadoras aéreas. No entanto, a revisão deverá 
igualmente levar as transportadoras aéreas a procurar melhorar os seus serviços e a sua 
estratégia. 

Para conseguir uma simplificação sobretudo para os consumidores europeus enquanto 
passageiros afetados, deve proceder-se não só a um esclarecimento de algumas passagens 
específicas da legislação mas também a uma simplificação do texto e a uma melhoria da sua 
inteligibilidade e legibilidade. Por conseguinte, no seu parecer, o relator propõe que não sejam 
utilizadas, tanto quanto possível, quaisquer referências a outras diretivas ou regulamentos mas 
sim uma formulação no regulamento atual. Isto afigura-se adequado, uma vez que, nos 
Regulamentos (CE) n.º 261/2004 e (CE) n.º 2027/97, atualmente em revisão, é necessário ter 
em conta e, eventualmente, consultar cinco outras leis ao todo. 

É do interesse dos passageiros que os formulários para todos os regulamentos referidos 
estejam obrigatoriamente disponíveis em todas as línguas oficiais da UE. Tal deve aplicar-se 
não só aos formulários em linha mas também aos formulários nos próprios aeroportos.

Regulamento (CE) n.º 261/2004:

Direitos e escalonamento:

Um dos pontos centrais no que diz respeito ao Regulamento (CE) n.º 261/2004 é a questão de 
saber quais os atrasos que dão origem a direitos e como os mesmos devem ser escalonados. 
No seu parecer, o relator inspirou-se, a este respeito, na jurisprudência do Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE). Além disso, por razões de clareza, prevê uma classificação em 
apenas duas categorias, uma para a distância abaixo e outra para a distância acima de 
3 500 km. Na primeira categoria, que abrange a distância até 3 500 km e voos dentro da UE, 
são expressamente incluídos também os territórios ultramarinos da UE. Neste caso, deve ser 
possível uma indemnização máxima no valor de 250 euros por voo, a partir de um atraso de 
três horas. A segunda categoria abrange voos a partir de 3 500 km de distância. Para estes 
voos devem ser possíveis indemnizações até 600 euros, a partir de um atraso de cinco horas.

Deve ser possível uma limitação do preço do bilhete, a fim de ter suficientemente em conta a 
situação económica das chamadas «transportadoras aéreas de baixo custo». No entanto, neste 
caso é necessário incluir o custo total do voo, incluindo o voo de ida e volta, com todas as 
despesas acessórias, em especial o preço da bagagem adicional. Por conseguinte, os 
montantes referidos de 250 euros e 600 euros devem ser considerados limites máximos, 
evitando-se assim a desproporcionalidade. 

O direito a indemnização deve cobrir o prejuízo global. Por isso, o relator de parecer procedeu 
a um esclarecimento do disposto no artigo 12.º, n.º 1, segunda frase, deixando de ser possível 
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deduzir os direitos de indemnização dos direitos de indemnização suplementar. A necessidade 
deste esclarecimento resulta também do processo X ZR 111/12, pendente no TJUE.

Além disso, o relator de parecer prevê uma limitação de duas horas, no máximo, do tempo de 
espera em caso de atraso na pista e a justificação do direito a reencaminhamento logo a partir 
de três horas. Ao mesmo tempo, o parecer prevê que a assistência especificada nos artigos 8.º 
e 9.º deve ser prestada logo numa fase precoce.

Mais ainda, o relator de parecer é de opinião de que, no caso de atrasos e cancelamentos que 
não podem ser imputados às transportadoras aéreas, estas devam suportar um montante até 
150 euros por noite e um máximo de três noites de alojamento em hotel. O montante 
estabelecido pela Comissão afigura-se demasiado baixo, em especial em caso de necessidade 
de pernoitar na proximidade do aeroporto, devido a um eventual voo de ligação. 

O parecer, baseando-se no artigo 12.º da Diretiva 2013/11/UE, prevê ainda a existência geral 
de um prazo de prescrição e caducidade de dois anos para garantir condições harmonizadas. 
Exige, igualmente, que as transportadoras aéreas sejam obrigadas a chamar expressamente a 
atenção para os prazos.

Lista das circunstâncias extraordinárias no anexo I:

O parecer prevê uma alteração na ordem da importância das circunstâncias referidas como 
vinculativas. Limita os problemas técnicos, embora alargue a lista no domínio dos riscos de 
segurança. Além disso, prevê uma distinção relativamente aos conflitos laborais, no sentido 
da necessidade de destrinçar entre a transportadora aérea operadora, outras transportadoras 
aéreas e as empresas que prestam serviços essenciais. Só se pode considerar a existência de 
circunstâncias extraordinárias no caso do envolvimento das duas últimas. 

Possibilidades de reclamação:

A existência de numerosas reações por parte dos passageiros demonstra que o tratamento das 
suas reclamações e queixas não é adequado. Muitas vezes, as transportadoras aéreas procuram 
primeiro negar um direito apresentando, em parte, falsas razões. É necessário introduzir 
sanções para estes casos. 

Para facilitar a aplicação é necessário consagrar adicionalmente o direito a uma informação 
exaustiva sobre as razões de atraso, cancelamento e mudança de horário. Caso contrário, o 
objetivo de uma melhor aplicação dos direitos dos passageiros não será alcançado. 

Regulamento (CE) n.º 2027/97:

Uma vez que se trata de um regulamento da UE, o euro deve servir de unidade de medida. Por 
conseguinte, o parecer, por razões de inteligibilidade, prevê a eliminação do conceito de 
direito de saque especial (DSE) como unidade de medida. Em vez disso, são indicados 
montantes arredondados, baseados no valor atual dos montantes referidos em DSE. 
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Transportes e do Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Regulamento (CE) n.º 261/2004 
também se aplica aos passageiros que 
reservaram o seu transporte aéreo como 
parte de uma viagem organizada. Todavia, 
é conveniente esclarecer que os passageiros 
não podem acumular direitos 
correspondentes, em especial no âmbito do 
presente regulamento e da Diretiva 
90/314/CEE do Conselho, de 13 de junho 
de 1990, relativa às viagens organizadas, 
férias organizadas e circuitos organizados. 
Os passageiros devem poder escolher a 
legislação ao abrigo da qual apresentam as 
suas reclamações, mas não podem 
acumular indemnizações em relação ao 
mesmo problema ao abrigo dos dois atos 
jurídicos. Os passageiros não devem 
preocupar-se com a forma como as 
transportadoras aéreas e os operadores 
turísticos distribuem as reclamações entre 
si.

(6) O Regulamento (CE) n.º 261/2004 
também se aplica aos passageiros que 
reservaram o seu transporte aéreo como 
parte de uma viagem organizada. Todavia, 
é conveniente esclarecer que os passageiros 
não podem acumular direitos 
correspondentes, em especial no âmbito do 
presente regulamento e da Diretiva 
90/314/CEE do Conselho, de 13 de junho 
de 1990, relativa às viagens organizadas, 
férias organizadas e circuitos organizados, 
embora seja possível, em princípio, o 
exercício de direitos em separado ou em 
simultâneo. Os passageiros devem poder 
escolher a legislação ao abrigo da qual 
apresentam as suas reclamações, mas não 
podem acumular indemnizações em 
relação ao mesmo problema ao abrigo dos 
dois atos jurídicos. Os passageiros não 
devem preocupar-se com a forma como as 
transportadoras aéreas e os operadores 
turísticos distribuem as reclamações entre 
si.

Or. de
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para aumentar os níveis de proteção, 
os passageiros não devem ser impedidos 
de embarcar na viagem de volta de um 
bilhete de ida e volta por não terem 
realizado a viagem de ida.

Suprimido

Or. de

Justificação

Em princípio, isto não deve se possível, sendo, por conseguinte, referido num artigo. 
Independentemente de se tratar de uma viagem de ida ou de volta e de o passageiro ter 
embarcado ou não, os voos são colocados todos ao mesmo nível. Por isso, não é necessário 
um esclarecimento explícito.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Deve ser clarificado que o 
passageiro, quando não quiser embarcar 
numa parte da sua viagem, pode 
comunicar este facto à transportadora 
aérea antes do momento de partida 
previsto e não só “a posteriori”, apenas 
para fazer valer o seu direito ao 
reembolso dos impostos.

Or. de

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(9-B) Quando o passageiro, no âmbito de 
um acordo, se decidir pelo transporte 
numa data posterior, os custos da viagem 
de ida e volta associados ao voo cancelado 
devem ser reembolsados na totalidade. Os 
mesmos incluem os custos dos transportes 
públicos, do táxi e do estacionamento no 
parque de estacionamento do aeroporto.

Or. de

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O Regulamento (CE) n.º 261/2004 
deverá incluir explicitamente o direito a 
indemnização dos passageiros que sejam 
vítimas de longas esperas, em 
conformidade com o acórdão do Tribunal 
de Justiça da União Europeia nos processos 
apensos C-402/07 e C-432/07 (Sturgeon). 
Paralelamente, devem ser aumentados os 
limiares acima dos quais os atrasos darão 
origem a indemnizações, de modo a ter em 
conta o impacto financeiro no setor e evitar 
o consequente aumento no número de 
cancelamentos. Para garantir aos cidadãos 
que viajam na UE condições homogéneas 
em matéria de indemnizações, deve ser 
estabelecido um limiar único para todas as 
viagens na União que dependerá, contudo, 
das distâncias a percorrer nas viagens 
de/para países terceiros, a fim de ter em 
conta as dificuldades operacionais das 
transportadoras aéreas quando 
confrontadas com atrasos em aeroportos 
remotos.

(11) O Regulamento (CE) n.º 261/2004 
deverá incluir explicitamente o direito a 
indemnização dos passageiros que sejam 
vítimas de longas esperas, em 
conformidade com o acórdão do Tribunal 
de Justiça da União Europeia nos processos 
apensos C-402/07 e C-432/07 (Sturgeon). 
O direito a uma indemnização de 
600 euros só deve aplicar-se a partir de 
3 500 km, de modo a ter em conta o 
impacto financeiro no setor e evitar o 
consequente aumento no número de 
cancelamentos. Para garantir aos cidadãos 
que viajam na UE condições homogéneas 
em matéria de indemnizações, deve ser 
estabelecido um limiar único para todas as 
viagens na União que dependerá, contudo, 
das distâncias a percorrer nas viagens 
de/para países terceiros, a fim de ter em 
conta as dificuldades operacionais das 
transportadoras aéreas quando 
confrontadas com atrasos em aeroportos 
remotos.

Or. de
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) O direito a pagamento de 
indemnizações deve ser limitado ao preço 
total pago por bilhete, porém, no máximo, 
aos montantes referidos no presente 
regulamento, de modo a ter em conta o 
impacto financeiro no setor, incluindo 
nas transportadoras de baixo custo. Este 
preço do bilhete deve incluir o voo de ida 
e volta, bem como todas as despesas 
acessórias, por exemplo, de bagagem.

Or. de

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A aplicação de determinados direitos 
dos passageiros, em especial o direito a 
alojamento, revelou a sua 
desproporcionalidade face às receitas das 
transportadoras aéreas em certas 
operações de pequeno curso. Nos voos 
realizados por aeronaves pequenas em 
distâncias curtas, as transportadoras 
devem, por conseguinte, ficar isentas da 
obrigação de pagamento de alojamento, 
embora devam, ainda assim, ajudar os 
passageiros a encontrar um alojamento.

Suprimido

Or. de
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Justificação

O artigo em causa não se refere apenas a aeronaves mais pequenas mas também a voos de 
distâncias inferiores a 250 km. Se um passageiro «ficar preso» num aeroporto, a meio da 
noite, e não tiver qualquer opção para continuar imediatamente ou mais tarde a viagem, é
necessário disponibilizar-lhe um alojamento. Não se pode imputar ao consumidor o facto de 
estar em causa uma aeronave pequena.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) No caso das pessoas com deficiência e 
com mobilidade reduzida, assim como das 
outras pessoas com necessidades especiais, 
nomeadamente as crianças não 
acompanhados, as grávidas e as pessoas 
que necessitam de cuidados médicos 
específicos, pode ser mais difícil encontrar 
alojamento em caso de perturbações nos 
voos. Por conseguinte, as restrições no 
direito ao alojamento em caso de 
circunstâncias extraordinárias ou de 
operações regionais não devem ser 
aplicadas a estas categorias de passageiros.

(18) No caso das pessoas com deficiência e 
com mobilidade reduzida, assim como das 
outras pessoas com necessidades especiais, 
nomeadamente as crianças não 
acompanhados, as grávidas e as pessoas 
que necessitam de cuidados médicos 
específicos, pode ser mais difícil encontrar 
alojamento em caso de perturbações nos 
voos. Por conseguinte, as restrições no 
direito ao alojamento em caso de 
circunstâncias extraordinárias ou de 
operações regionais não devem ser, por 
princípio, aplicadas a estas categorias de 
passageiros.

Or. de

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os passageiros deverão não só ser 
corretamente informados sobre os seus 
direitos em caso de perturbação num voo, 
mas também sobre as causas desta, logo 
que essa informação se encontre 
disponível. Essa informação deverá 
também ser comunicada sempre que o 

(20) Os passageiros deverão não só ser 
corretamente informados sobre os seus 
direitos em caso de atraso do voo, 
cancelamento do voo, perturbação num 
voo ou alteração de horário, mas também 
sobre as causas dos mesmos, logo que essa 
informação se encontre disponível. Os 
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passageiro tenha adquirido o bilhete 
através de um intermediário estabelecido 
na União.

passageiros deverão ter um direito a estas 
informações garantido por sanções. Este 
direito existe igualmente sempre que o 
passageiro tenha adquirido o bilhete 
através de um intermediário estabelecido 
na União.

Or. de

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Para garantir uma melhor aplicação 
dos direitos dos passageiros, é necessário 
definir de forma mais precisa o papel dos 
organismos nacionais de execução, 
distinguindo-o claramente do tratamento 
das reclamações dos passageiros.

(21) Para garantir uma melhor aplicação 
dos direitos dos passageiros, é necessário 
definir de forma mais precisa o papel dos 
organismos nacionais de execução, 
distinguindo-o claramente do tratamento 
das reclamações dos passageiros. Além 
disso, é necessário esclarecer que, no 
interesse dos consumidores europeus, o 
tempo de processamento máximo de 
90 dias não pode ser ultrapassado.

Or. de

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os passageiros devem ser 
devidamente informados sobre os 
procedimentos aplicáveis em caso de 
reclamação ou queixa contra as 
transportadoras aéreas, devendo receber 
uma resposta num prazo razoável. Os 
passageiros devem ainda ter a possibilidade 
de apresentar reclamações contra as 

(22) Os passageiros devem ser 
devidamente informados sobre os 
procedimentos aplicáveis em caso de 
reclamação ou queixa contra as 
transportadoras aéreas, devendo ser 
alertados para os respetivos prazos, em 
especial os referidos no artigo 16.º-A, 
n.º 2. Deverão receber uma resposta num 
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transportadoras aéreas recorrendo a 
medidas extrajudiciais. Todavia, uma vez 
que o direito a recurso perante um tribunal 
é um direito fundamental reconhecido no 
artigo 47.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, estas 
medidas não devem impedir nem 
prejudicar o acesso dos passageiros aos 
tribunais.

prazo de dois meses, a contar da receção 
da reclamação ou queixa. Os passageiros 
devem ainda ter a possibilidade de 
apresentar reclamações contra as 
transportadoras aéreas recorrendo a 
medidas extrajudiciais. Uma vez que o 
direito a recurso perante um tribunal é um 
direito fundamental reconhecido no artigo 
47.º da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, estas medidas não devem 
impedir nem prejudicar o acesso dos 
passageiros aos tribunais. A fim de 
garantir um processamento célere e 
económico de reclamações e queixas em 
processos extrajudiciais e judiciais, é 
necessário chamar a atenção sobretudo 
para a resolução de litígios em linha e 
para a resolução alternativa de litígios, 
assim como para o procedimento europeu 
para as ações de pequeno montante.

Or. de

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) As transportadoras aéreas deverão 
pertencer a sistemas de resolução de 
litígios nos termos da 
Diretiva 2013/11/UE sobre a resolução 
alternativa de litígios.

Or. de

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 22-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(22-B) As reclamações e queixas nos 
termos do presente regulamento deverão 
prescrever dentro de dois anos após a 
aquisição do direito, o dia da partida do 
voo de acordo com a reserva.

Or. de

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Dado o curto prazo para reclamação 
em caso de extravio, danos ou atraso na 
entrega da bagagem, as transportadoras 
aéreas deverão oferecer aos passageiros a 
possibilidade de apresentar queixa no 
próprio aeroporto facultando-lhes o 
formulário de reclamação, que poderá 
igualmente assumir a forma do relatório 
sobre irregularidades de bens (PIR).

(31) Dado o curto prazo para reclamação 
em caso de extravio, danos ou atraso na 
entrega da bagagem, as transportadoras 
aéreas deverão oferecer aos passageiros a 
possibilidade de apresentar queixa no 
próprio aeroporto facultando-lhes o 
formulário de reclamação em todas as 
línguas oficiais da UE, que poderá 
igualmente assumir a forma do relatório 
sobre irregularidades de bens (PIR).

Or. de

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os limites monetários previstos no 
Regulamento (CE) n.º 2027/97 deverão ser 
alterados, de modo a ter em conta a 
evolução da situação económica, conforme 
revista pela Organização da Aviação Civil 
Internacional (ICAO) em 2009, ao abrigo 

(33) Os limites monetários previstos no 
Regulamento (CE) n.º 2027/97 deverão ser 
alterados através de atos de execução, de 
modo a ter em conta a evolução da situação 
económica.
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do artigo 24.º, n.º 2, da Convenção de 
Montreal.

Or. de

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

«”Organizador”, qualquer pessoa na 
aceção do n.º 2 do artigo 2.º da 
Diretiva 90/314/CEE do Conselho, de 13 
de junho de 1990, relativa às viagens 
organizadas, férias organizadas e circuitos 
organizados;».

«"Organizador", a pessoa que não 
organiza apenas ocasionalmente viagens 
organizadas, férias organizadas e circuitos 
organizados, vendendo-os ou propondo-os 
para venda diretamente ou através de um 
agente;»

Or. de

Justificação

Para tornar o presente regulamento mais inteligível e legível para o consumidor, é preferível 
evitar quaisquer referências e, em vez disso, tornar claras todas as definições incluídas no 
mesmo.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) "Registo de passageiro", o registo 
para um voo, realizado pela própria 
companhia aérea, pela empresa de 
assistência em escala ou através de registo 
em linha;

Or. de
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Justificação

A atual versão inglesa refere «boarding» no artigo 3.º, n.º 2, enquanto a versão alemã fala de 
«registo» («Abfertigung»). Tal induz em erro no que diz respeito ao tempo indicado de 
45 minutos (está em causa o registo ou o embarque no avião?).

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

«”Pessoa com mobilidade reduzida”, 
qualquer pessoa na aceção da alínea a) do 
artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º 1107/2006 relativo aos direitos das 
pessoas com deficiência e das pessoas 
com mobilidade reduzida no transporte 
aéreo;».

«"Pessoa portadora de deficiência"ou 
"pessoa com mobilidade reduzida", 
qualquer pessoa que se encontre limitada 
na sua mobilidade quando utiliza um 
meio de transporte, devido a qualquer 
incapacidade física (sensorial ou 
locomotora, permanente ou temporária), 
a incapacidade ou deficiência intelectual, 
ou a qualquer outra causa de 
incapacidade, ou à idade, e cuja situação 
exija uma atenção adequada e a 
adaptação dos serviços disponibilizados a 
todos os passageiros às suas necessidades 
específicas;»

Or. de

Justificação

Para tornar o presente regulamento mais inteligível e legível para o consumidor, é preferível 
evitar quaisquer referências e, em vez disso, tornar claras todas as definições incluídas no 
mesmo.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea e)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 2 – alínea m)
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Texto da Comissão Alteração

«m) “Circunstâncias extraordinárias”, 
circunstâncias que, pela sua natureza ou 
origem, não são inerentes ao exercício 
normal da atividade da transportadora 
aérea em causa e escapam ao seu controlo 
efetivo. Para efeitos do presente 
regulamento, o conceito de “circunstâncias 
extraordinárias” inclui as circunstâncias 
previstas no anexo;

«m) "Circunstâncias extraordinárias", 
circunstâncias que, pela sua natureza ou 
origem, não são inerentes ao exercício 
habitual da atividade da transportadora 
aérea em causa e escapam ao seu controlo 
efetivo. Para efeitos do presente 
regulamento, o conceito de "circunstâncias 
extraordinárias" inclui, entre outras, as 
circunstâncias previstas no anexo;

Or. de

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Com reserva confirmada para o voo em 
questão e, salvo no caso de cancelamento a 
que se refere o artigo 5.º e no caso de 
mudança de horário a que se refere o artigo 
6.º, que se apresentarem para embarque,

a) Com reserva confirmada para o voo em 
questão e, salvo no caso de cancelamento a 
que se refere o artigo 5.º e no caso de 
mudança de horário a que se refere o artigo 
6.º,

Or. de

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

tal como estabelecido e com a antecedência 
indicada e comunicada por escrito 
(incluindo por via eletrónica) pela 

que concluírem o registo com a emissão 
do bilhete, tal como estabelecido e com a 
antecedência indicada e comunicada por 
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transportadora aérea, o organizador ou o 
agente de viagens autorizado,

escrito (incluindo por via eletrónica) pela 
transportadora aérea, o organizador ou o 
agente de viagens autorizado,

Or. de

Justificação

A versão alemã do texto da proposta deixa em aberto se se trata de embarque ou de registo. 
A alteração e a nova definição de «registo» («Abfertigung») proposta deve tornar claro que 
não se trata, de facto, de embarque.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

até 45 minutos antes da hora de partida 
programada; ou

que concluírem o registo através da 
emissão do bilhete até 45 minutos antes da 
hora de partida programada;

Or. de

Justificação

A versão alemã do texto da proposta deixa em aberto se se trata de embarque ou de registo. 
A alteração e a nova definição de «registo» («Abfertigung») proposta deve tornar claro que 
não se trata, de facto, de embarque.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 3 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

«6. O presente regulamento também se 
aplica aos passageiros transportados ao 
abrigo de contratos de viagens organizadas, 
mas não afeta os direitos dos passageiros 
estabelecidos na Diretiva 90/314/CEE do 

«6. O presente regulamento também se 
aplica aos passageiros transportados ao 
abrigo de contratos de viagens organizadas, 
mas não afeta os direitos dos passageiros 
estabelecidos na Diretiva 90/314/CEE do 
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Conselho. Os passageiros têm o direito de 
apresentar reclamações ao abrigo do 
presente regulamento e da Diretiva 
90/314/CEE, mas não podem, em relação 
aos mesmos factos, acumular direitos ao 
abrigo de ambos os atos jurídicos, no caso 
de os direitos salvaguardarem o mesmo 
interesse ou terem o mesmo objetivo. O 
presente regulamento não se aplica em 
caso de cancelamento ou adiamento de um 
circuito organizado por motivos que não 
sejam o cancelamento ou o atraso do voo.»

Conselho. Os passageiros têm o direito de 
apresentar reclamações ao abrigo do 
presente regulamento e da Diretiva 
90/314/CEE, em separado ou 
simultaneamente, mas não podem, em 
relação aos mesmos factos, acumular 
direitos ao abrigo de ambos os atos 
jurídicos, no caso de os direitos 
salvaguardarem o mesmo interesse ou 
terem o mesmo objetivo. O presente 
regulamento não se aplica em caso de 
cancelamento ou adiamento de um circuito 
organizado por motivos que não sejam o 
cancelamento ou o atraso do voo.»

Or. de

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

«3. Se for recusado o embarque a 
passageiros contra a vontade destes, a 
transportadora aérea operadora deve 
indemnizá-los imediatamente nos termos 
do artigo 7.º e prestar-lhes assistência nos 
termos do artigo 8.º. Se os passageiros 
optarem pelo reencaminhamento na 
primeira oportunidade, em conformidade 
com a alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º e se a 
hora de partida for, pelo menos, duas 
horas mais tarde do que a hora de partida 
inicial, a transportadora aérea operadora 
deve prestar-lhes assistência nos termos do 
artigo 9.º.»

«3. Se for recusado o embarque em voo de 
ida ou de volta a passageiros contra a 
vontade destes, a transportadora aérea 
operadora deve indemnizá-los tão 
rapidamente quanto possível nos termos 
do artigo 7.º e prestar-lhes assistência nos 
termos do artigo 8.º. Se estes passageiros 
optarem pelo reencaminhamento na 
primeira oportunidade, em conformidade 
com a alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º, a 
transportadora aérea operadora deve 
prestar-lhes assistência nos termos do 
artigo 9.º.»

Or. de

Justificação

O facto de o passageiro ter ou não embarcado no voo de ida é irrelevante. Além disso, é 
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inadmissível que só seja oferecida a um passageiro alguma coisa para beber quando o atraso 
for superior a duas horas.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

«4. Os n.os 1, 2 e 3 também se aplicam aos 
bilhetes de ida e volta, em caso de recusa 
de embarque do passageiro na viagem de 
volta pelo facto de não ter realizado a 
viagem de ida ou não ter pago uma taxa 
adicional para o efeito.

Suprimido

Or. de

Justificação

O voo de volta não pode ser recusado se o passageiro não embarcar na viagem de ida.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 4 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se o passageiro, ou um intermediário em 
seu nome, comunicar um erro ortográfico 
no nome de um ou vários passageiros 
incluídos no mesmo contrato de transporte 
que possa conduzir a uma recusa de 
embarque, a transportadora aérea deve 
corrigi-la pelo menos uma vez até 48 horas 
antes da partida, sem custos adicionais para 
o passageiro ou para o seu intermediário, 
exceto se estiver impedida de o fazer pelo 
direito nacional ou internacional.»

5. Se o passageiro, ou um intermediário em 
seu nome, comunicar um erro ortográfico 
no nome ou no título de um ou vários 
passageiros incluídos no mesmo contrato 
de transporte que possa conduzir a uma 
recusa de embarque, a transportadora aérea 
deve corrigi-la pelo menos uma vez até 48 
horas antes da partida, sem custos 
adicionais para o passageiro ou para o seu 
intermediário, exceto se estiver impedida 
de o fazer pelo direito nacional ou 
internacional.»
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Or. de

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Receber da transportadora aérea 
operadora, em caso de reencaminhamento, 
quando a hora razoavelmente prevista de 
partida do voo for, pelo menos, 2 horas 
após a partida programada do voo 
cancelado, a assistência especificada no 
artigo 9.º; e».

b) Receber da transportadora aérea 
operadora, em caso de reencaminhamento, 
a assistência especificada no artigo 9.º; e»

Or. de

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

«5. Nos aeroportos cujo tráfego anual tenha 
sido superior a três milhões de passageiros 
durante, pelo menos, três anos 
consecutivos, a entidade gestora do 
aeroporto deve garantir que as operações 
aeroportuárias e dos utilizadores do 
aeroporto, em especial as transportadoras 
aéreas e os fornecedores de serviços de 
assistência em escala, são coordenadas 
através de um plano de contingência 
adequado na eventualidade de vários 
cancelamentos e/ou de atrasos de voos que 
conduzam a um número considerável de 
passageiros retidos no aeroporto, incluindo 
em caso de insolvência ou de revogação da 

«5. Nos aeroportos da UE cujo tráfego 
anual tenha sido superior a três milhões de 
passageiros durante, pelo menos, três anos 
consecutivos, a entidade gestora do 
aeroporto deve garantir que as operações 
aeroportuárias e dos utilizadores do 
aeroporto, em especial as transportadoras 
aéreas e os fornecedores de serviços de 
assistência em escala, são coordenadas 
através de um plano de contingência 
adequado na eventualidade de vários 
cancelamentos e/ou de atrasos de voos que 
conduzam a um número considerável de 
passageiros retidos no aeroporto, incluindo 
em caso de insolvência ou de revogação da 
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licença de exploração da companhia aérea. 
Deve ser estabelecido um plano de 
contingência de modo a garantir a 
informação e a assistência adequadas aos 
passageiros retidos em terra. A entidade 
gestora do aeroporto deve comunicar o 
plano de contingência e quaisquer 
alterações do mesmo ao organismo 
nacional de execução designado nos termos 
do artigo 16.º. Nos aeroportos abaixo do 
limiar atrás referido, a entidade gestora do 
aeroporto deve envidar todos os esforços 
razoáveis para coordenar os utilizadores do 
aeroporto, bem como prestar assistência e 
informar os passageiros que sejam vítimas 
deste tipo de situações e fiquem retidos em 
terra.»

licença de exploração da companhia aérea. 
Deve ser estabelecido um plano de 
contingência de modo a garantir a 
informação e a assistência adequadas aos 
passageiros retidos em terra. A entidade 
gestora do aeroporto deve comunicar o 
plano de contingência e quaisquer 
alterações do mesmo ao organismo 
nacional de execução designado nos termos 
do artigo 16.º. Nos aeroportos abaixo do 
limiar atrás referido, a entidade gestora do 
aeroporto deve envidar todos os esforços 
razoáveis para coordenar os utilizadores do 
aeroporto, bem como prestar assistência e 
informar os passageiros que sejam vítimas 
deste tipo de situações e fiquem retidos em 
terra.»

Or. de

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) quando o atraso for de, pelo menos, 
duas horas, a assistência especificada na 
alínea a) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 9.º; e

i) a assistência especificada na alínea a) do 
n.º 1 e no n.º 2 do artigo 9.º; e

Or. de

Justificação

É inadmissível que um passageiro tenha de esperar duas horas até receber um copo de água.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 1 – alínea ii)
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Texto da Comissão Alteração

ii) quando o atraso for de, pelo menos, 
cinco horas e incluir uma ou várias noites, 
a assistência especificada nas alíneas b) e 
c) do n.º 1 do artigo 9.º; e

ii) quando o atraso for de, pelo menos, três
horas, a assistência especificada no n.º 1 do 
artigo 8.º;

Or. de

Justificação

A ordem das alíneas ii) e iii) deve ser alterada.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 1 – alínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) quando o atraso for de, pelo menos, 
cinco horas, a assistência especificada na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º.

iii) quando o atraso for de, pelo menos, três
horas e incluir uma ou várias noites, a 
assistência especificada nas alíneas b) e c) 
do n.º 1 do artigo 9.º.

Or. de

Justificação

A ordem das alíneas ii) e iii) deve ser alterada.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Cinco ou mais horas depois da hora 
programada de chegada no caso das 
viagens dentro do território da UE e das 
viagens de/para países terceiros de 

a) Três ou mais horas depois da hora 
programada de chegada no caso das 
viagens dentro do território da UE, 
incluindo os territórios ultramarinos dos 
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3 500 quilómetros ou menos; Estados-Membros, e das viagens de/para 
países terceiros de 3 500 quilómetros ou 
menos;

Or. de

Justificação

A duração máxima deve orientar-se pela jurisprudência existente. No entanto, este 
regulamento deverá aplicar-se também aos territórios ultramarinos pertencentes à UE.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Nove ou mais horas depois da hora 
programada de chegada no caso das 
viagens de/para países terceiros entre
3 500 e 6 000 quilómetros;

b) Cinco ou mais horas depois da hora 
programada de chegada no caso das 
viagens de/para países terceiros de
3 500 quilómetros;

Or. de

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Doze ou mais horas depois da hora 
programada de chegada no caso das 
viagens de/para países terceiros de 
6 000 quilómetros ou mais.

Suprimido

Or. de
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Justificação

Deverão existir duas categorias diferentes, no máximo.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O n.º 2 também se aplica caso a 
transportadora aérea operadora tenha 
alterado as horas programadas de partida e 
chegada ocasionando um atraso em relação 
à hora de chegada inicialmente 
programada, salvo se o passageiro tiver 
sido informado da alteração de horário com 
mais de quinze dias de antecedência em 
relação à hora de partida inicialmente 
programada.

3. O n.º 2 também se aplica caso a 
transportadora aérea operadora tenha 
alterado as horas programadas de partida e 
chegada ocasionando um atraso ou uma 
antecipação em relação à hora de chegada 
inicialmente programada, salvo se o 
passageiro tiver sido informado da 
alteração de horário com mais de quinze 
dias de antecedência em relação à hora de 
partida inicialmente programada.

Or. de

Justificação

A antecipação de um voo também é relevante, uma vez que, caso não seja comunicada 
atempadamente, o passageiro pode perder o voo.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A transportadora aérea operadora não é 
obrigada a pagar uma indemnização nos 
termos do artigo 7.º se puder provar que o 
atraso ou a mudança de horário se ficou a 
dever a circunstâncias extraordinárias e que 
o atraso ou a mudança de horário não 
poderia ter sido evitado mesmo que 

4. A transportadora aérea operadora não é 
obrigada a pagar uma indemnização nos
termos do artigo 7.º se puder provar, por 
escrito, que o atraso ou a mudança de 
horário se ficou a dever a circunstâncias 
extraordinárias e que o atraso ou a 
mudança de horário não poderia ter sido 
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tivessem sido tomadas todas as medidas 
razoáveis. Essas circunstâncias 
extraordinárias só podem ser invocadas na 
medida em que afetem o voo em causa ou 
o voo anterior realizado com a mesma 
aeronave.

evitado mesmo que tivessem sido tomadas 
todas as medidas razoáveis. Essas 
circunstâncias extraordinárias só podem ser 
invocadas na medida em que afetem o voo 
em causa ou o voo anterior realizado com a 
mesma aeronave. O passageiro tem direito, 
garantido por sanções, a informações 
suficientes sobre estas circunstâncias 
extraordinárias.

Or. de

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 1 - parágrafo 1 - ponto 5
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Dependendo de condicionalismos de 
segurança, quando o atraso na pista for 
superior a uma hora, a transportadora aérea 
operadora deve permitir o acesso, a título 
gratuito, a instalações sanitárias e a água 
potável, assegurar o funcionamento 
adequado dos sistemas de climatização da 
cabina de passageiros e, se necessário, 
garantir uma assistência médica adequada. 
Se o atraso na pista atingir um máximo de 
cinco horas, a aeronave deve regressar à
porta de embarque ou a outro ponto de 
desembarque adequado onde os 
passageiros possam sair da aeronave e 
beneficiar de assistência idêntica à 
especificada no n.º 1, salvo se houver 
razões de segurança que impeçam a 
aeronave de sair da sua posição na pista.»

5. Dependendo de condicionalismos de 
segurança, quando o atraso na pista for 
superior a uma hora, a transportadora aérea 
operadora deve permitir o acesso, a título 
gratuito, a instalações sanitárias e a água 
potável, assegurar o funcionamento 
adequado dos sistemas de climatização da 
cabina de passageiros e, se necessário, 
garantir uma assistência médica adequada. 
Se o atraso na pista atingir um máximo de 
duas horas, a aeronave deve regressar à 
porta de embarque ou a outro ponto de 
desembarque adequado onde os 
passageiros possam sair da aeronave e 
beneficiar de assistência idêntica à 
especificada no n.º 1, salvo se houver 
razões de segurança que impeçam a 
aeronave de sair da sua posição na pista.»

Or. de

Justificação

Não se percebe por que razão os passageiros deverão permanecer até cinco horas num avião 
quando poderiam ficar também na zona de trânsito do aeroporto.
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Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6-A – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Se um passageiro perder um voo de 
ligação devido a atraso ou a mudança de 
horário de um voo anterior, a 
transportadora aérea da UE que opera o 
voo de ligação seguinte deve oferecer aos 
passageiros:

1. Se um passageiro perder um voo de 
ligação devido a atraso, a cancelamento ou 
a mudança de horário de um voo anterior, a 
transportadora aérea da UE que opera o 
voo de ligação seguinte deve oferecer aos 
passageiros:

Or. de

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6-A – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) a assistência especificada na alínea a) do 
n.º 1 e no n.º 2 do artigo 9.º, caso o tempo 
de espera dos passageiros para o voo de 
ligação seja de, pelo menos, duas horas; e

i) a assistência especificada na alínea a) do 
n.º 1 e no n.º 2 do artigo 9.º; e

Or. de

Justificação

É inadmissível que um passageiro tenha de esperar duas horas até receber um copo de água.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6-A – n.º 1 – alínea iii)
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Texto da Comissão Alteração

iii) se a hora de partida programada do voo 
alternativo ou outro transporte oferecido 
nos termos do artigo 8.º for, pelo menos, 5
horas mais tarde do que a hora programada 
de partida do voo perdido e o atraso incluir 
uma ou mais noites, a assistência 
especificada nas alíneas b) e c) do n.º 1 do 
artigo 9.º.

iii) se a hora de partida programada do voo 
alternativo ou outro transporte oferecido 
nos termos do artigo 8.º for, pelo menos, 
três horas mais tarde do que a hora 
programada de partida do voo perdido e o 
atraso incluir uma ou mais noites, a 
assistência especificada nas alíneas b) e c) 
do n.º 1 do artigo 9.º.

Or. de

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se perder um voo de ligação devido a 
atraso de um voo de ligação anterior, o 
passageiro tem direito a ser indemnizado 
pela transportadora aérea da UE que 
operou esse voo anterior, nos termos do n.º 
2 do artigo 6.º. Para o efeito, o atraso é 
calculado por referência à hora programada 
de chegada ao destino final.

2. Se perder um voo de ligação devido a 
atraso, a cancelamento ou a mudança de 
horário de um voo de ligação anterior, o 
passageiro tem direito a ser indemnizado 
pela transportadora aérea da UE que 
operou esse voo anterior, nos termos do n.º 
2 do artigo 6.º. Para o efeito, o atraso é 
calculado por referência à hora programada 
de chegada ao destino final.

Or. de

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

a-A) No n.º 1, a frase introdutória passa a 
ter a seguinte redação:
«Sempre que se faça referência ao 
presente artigo, os passageiros recebem 
indemnizações equivalentes ao preço total 
do bilhete que tinham pago, cujo 
montante, no entanto, não deverá exceder 
os seguintes valores:»

Or. de

Justificação

Os montantes são desproporcionados para as companhias aéreas de baixo custo. Seria 
economicamente inviável reembolsar 250 euros por um bilhete que custou 49 euros. Por 
conseguinte, deverá ser possível limitar o direito ao preço do bilhete, sendo que deverão 
aplicar-se os montantes máximos referidos.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No n.º 1, o termo «voos» é substituído 
por «viagens».

a) No n.º 1, a alínea a) passa a ter a 
seguinte redação:
«a) 250 euros em todas as viagens dentro 
do território da UE, incluindo os 
territórios ultramarinos e nas viagens 
de/para países terceiros de 3 500 km ou 
menos;»

Or. de

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea a-A) (nova)
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Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

a-A) No n.º 1, a alínea b) passa a ter a 
seguinte redação:
«b) 600 euros no caso das viagens de/para 
países terceiros de mais de 3 500 km;»

Or. de

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea a-B) (nova)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

a-B) No n.º 1, a alínea c) é suprimida.

Or. de

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

«2. Se tiver optado pela continuação da sua 
viagem nos termos da alínea b) do n.º 1 do 
artigo 8.º, o passageiro só pode invocar o 
seu direito a indemnização uma única vez 
durante a viagem para o destino final, 
mesmo em caso de novo cancelamento ou 
perda de voo de ligação durante o 
reencaminhamento.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de
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Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A transportadora aérea pode estabelecer 
um acordo voluntário com o passageiro 
para substituir as disposições em matéria 
de indemnização previstas no n.º 1, desde 
que esse acordo seja confirmado por um 
documento assinado pelo passageiro em 
que se recorda a este o seu direito a uma 
indemnização ao abrigo do presente 
regulamento.»

5. A transportadora aérea pode estabelecer 
um acordo voluntário com o passageiro 
para substituir as disposições em matéria 
de indemnização previstas no n.º 1, desde 
que esse acordo seja confirmado por um 
documento assinado pelo passageiro em 
que se recorda a este o seu direito a uma 
indemnização ao abrigo do presente 
regulamento. Este tipo de acordo só pode 
ser celebrado após a ocorrência dos factos 
constitutivos dos direitos.»

Or. de

Justificação

Caso contrário, seria possível fazer os passageiros assinarem um documento deste tipo já 
antes da reserva de voo.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

a) O reembolso do preço do bilhete, no 
prazo de sete dias a contar do pedido do 
passageiro, de acordo com as modalidades 
previstas no n.º 3 do artigo 7.º, para a parte 
ou partes da viagem não efetuadas, e para a 
parte ou partes da viagem já efetuadas, se o 
voo já não se justificar em relação ao plano 
de viagem inicial do passageiro, bem 

a) O reembolso do preço do bilhete, no 
prazo de sete dias a contar do pedido do 
passageiro, de acordo com as modalidades 
previstas no n.º 3 do artigo 7.º, para a parte 
ou partes da viagem não efetuadas, e para a 
parte ou partes da viagem já efetuadas, se o 
voo já não se justificar em relação ao plano 
de viagem inicial do passageiro, bem 
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como, se for caso disso, como, se o passageiro desejar,

Or. de

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

Um voo de regresso para o primeiro ponto 
de partida, na primeira oportunidade;

Um voo de regresso para o primeiro ponto 
de partida, na primeira oportunidade, que 
deve ser organizado pela transportadora 
aérea responsável;

Or. de

Justificação

A transportadora aérea responsável tem de organizar um voo deste tipo; não cabe ao 
passageiro fazê-lo.

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se optarem pela alternativa prevista na 
alínea b) do n.º 1, os passageiros têm, sob 
reserva de disponibilidade, direito ao 
reencaminhamento com outra 
transportadora aérea ou outro modo de 
transporte, caso os serviços da 
transportadora aérea operadora não possam 
transportar o passageiro a tempo de chegar 
ao destino final nas 12 horas seguintes à 
hora programada de chegada. Sem prejuízo 
do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do 

5. Se optarem pela alternativa prevista na 
alínea b) do n.º 1, os passageiros têm, sob 
reserva de disponibilidade, direito ao 
reencaminhamento com outra 
transportadora aérea ou outro modo de 
transporte, caso os serviços da 
transportadora aérea operadora não possam 
transportar o passageiro a tempo de chegar 
ao destino final nas três horas seguintes à 
hora programada de chegada. Sem prejuízo 
do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do 
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Regulamento (CE) n.º 1008/2008, a outra
transportadora aérea e o outro operador de 
transporte não cobrarão à transportadora 
contratual um preço superior ao preço 
médio pago pelos seus próprios passageiros 
por serviços equivalentes nos três últimos 
meses.

Regulamento (CE) n.º 1008/2008, a outra 
transportadora aérea e o outro operador de 
transporte não cobrarão à transportadora 
contratual um preço superior ao preço 
médio pago pelos seus próprios passageiros 
por serviços equivalentes nos três últimos 
meses.

Or. de

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

a-A) O n.º 2 passa a ter a seguinte 
redação:
2. «Além disso, devem ser oferecidas aos 
passageiros, a título gratuito, duas 
chamadas telefónicas ou o envio de 
mensagens por fax ou por correio 
eletrónico.»

Or. de

Justificação

Visa-se alterar o texto original do artigo 9.º, n.º 2, que não foi alterado na revisão e que 
ainda se refere a telexes. Porém, hoje os telexes são obsoletos e portanto irrelevantes.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

«4. Se puder provar que o cancelamento, o 
atraso ou a mudança de horário se devem a 

«4. Se puder provar que o cancelamento, o 
atraso ou a mudança de horário se devem a 
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circunstâncias extraordinárias e que o 
cancelamento, o atraso ou a mudança de 
horário não podiam ter sido evitados 
mesmo que tivessem sido tomadas todas as 
medidas razoáveis, a transportadora aérea 
operadora pode limitar o custo total do 
alojamento oferecido nos termos da alínea 
b) do n.º 1 a 100 EUR por noite e por 
passageiro e a um máximo de três noites. 
Se decidir aplicar essa limitação, a 
transportadora aérea operadora deve, 
contudo, para além da obrigação 
permanente de prestar as informações 
previstas no artigo 14.º, informar os 
passageiros sobre o alojamento disponível 
decorridas as três noites.

circunstâncias extraordinárias e que o 
cancelamento, o atraso ou a mudança de 
horário não podiam ter sido evitados 
mesmo que tivessem sido tomadas todas as 
medidas razoáveis, a transportadora aérea 
operadora pode limitar o custo total do 
alojamento oferecido nos termos da alínea 
b) do n.º 1 a 150 euros por noite e por 
passageiro e a um máximo de três noites. 
Se decidir aplicar essa limitação, a 
transportadora aérea operadora deve, 
contudo, para além da obrigação 
permanente de prestar as informações 
previstas no artigo 14.º, informar os 
passageiros sobre o alojamento disponível 
decorridas as duas noites.

Or. de

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A obrigação de oferecer alojamento nos 
termos da alínea b) do n.º 1 não se aplica 
aos voos de 250 quilómetros ou menos 
que esteja previsto realizar com uma 
aeronave de capacidade igual ou inferior 
a 80 lugares, salvo no caso de voos de 
ligação. Se a transportadora aérea 
operadora optar pela aplicação desta 
derrogação, deve ainda assim informar os 
passageiros sobre os locais de alojamento 
disponíveis.

Suprimido

Or. de

Justificação

Não é compreensível por que razão a distância e a dimensão da aeronave constituem fatores 
decisivos. O passageiro não pode influenciar a dimensão da aeronave. Um voo de curta 
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distância pode igualmente terminar durante a noite. O passageiro não deve, por isso, ser 
obrigado a passar a noite num banco.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 9 – n.º 6 (novo)

Texto da Comissão Alteração

6. Se optar pelo reembolso, nos termos da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º, quando se 
encontrar no aeroporto de partida da sua 
viagem, ou pelo reencaminhamento numa 
data posterior, nos termos da alínea c) do 
n.º 1 do artigo 8.º, o passageiro perde o 
direito à assistência prevista no n.º 1 do 
artigo 9.º em relação ao voo em causa.»

6. Se optar pelo reembolso, nos termos da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º, ou pelo 
reencaminhamento numa data posterior, 
nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 
8.º, o passageiro perde o direito à 
assistência prevista no n.º 1 do artigo 9.º 
em relação ao voo em causa. Desde que 
fique provado que esta decisão implicou 
custos de deslocação para e do aeroporto 
para o passageiro, estes custos de 
deslocação associados à viagem não 
utilizada devem ser reembolsados na 
totalidade.»

Or. de

Justificação

Estes custos incluem os custos de deslocação de autocarro, comboio e táxi, assim como os 
custos do parque de estacionamento do aeroporto, uma vez que possam ser comprovados.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 9 – n.º 7 (novo)

Texto da Comissão Alteração

7. Uma transportadora aérea só pode 
suspender ou cancelar a assistência se a 
oferta e a prestação da mesma atrasar 
manifestamente ainda mais a partida do 



PE516.966v02-00 34/56 PA\1003180PT.doc

PT

voo.

Or. de

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

«3. As limitações previstas nos n.os 4 e 5 do 
artigo 9.º não se aplicam no caso das 
pessoas com mobilidade reduzida e 
respetivos acompanhantes, crianças não 
acompanhadas, grávidas ou pessoas que 
necessitem de cuidados médicos 
específicos, na condição de a 
transportadora aérea operadora, o seu 
agente ou o organizador, ser notificado 
das necessidades específicas de 
assistência desses passageiros com uma 
antecedência mínima de 48 horas em 
relação à hora programada de partida do 
voo. Considera-se que essa notificação 
abrange toda a viagem, incluindo a 
viagem de volta, caso ambas as viagens 
tenham sido objeto de contrato com a 
mesma transportadora aérea.»

«3. As limitações previstas nos n.os 4 e 5 do 
artigo 9.º não se aplicam no caso das 
pessoas com mobilidade reduzida e 
respetivos acompanhantes, crianças não 
acompanhadas, grávidas ou pessoas que 
necessitem de cuidados médicos 
específicos.»

Or. de

Justificação

A notificação não pode desempenhar qualquer papel, uma vez que estes grupos de pessoas 
deverão sempre beneficiar de uma proteção especial.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 12 – n.º 2



PA\1003180PT.doc 35/56 PE516.966v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

O n.º 2 do artigo 12.º deve ser alterado do 
seguinte modo:
«O presente regulamento aplica-se sem 
prejuízo dos direitos dos passageiros a 
uma indemnização suplementar. A 
indemnização concedida ao abrigo do 
presente regulamento não pode ser 
deduzida dessa indemnização.»

Or. de

Justificação

O texto original do regulamento permitia diversas opções de interpretação; esta alteração 
deve resolver este problema. Atualmente está em curso um processo no TJUE (N.º: X 
ZR/111/12) que se debruça sobre esta questão.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que uma transportadora 
aérea operadora paga indemnizações ou 
cumpre outras obrigações que lhe 
incumbem por força do presente 
regulamento, nenhuma disposição do 
presente regulamento ou do direito 
nacional pode ser interpretada como 
limitando o seu direito a procurar o 
ressarcimento dos custos suportados em 
aplicação do presente regulamento junto de 
terceiros que tenham contribuído para a 
ocorrência de que decorre a indemnização 
ou outras obrigações.»

Nos casos em que uma transportadora 
aérea operadora paga indemnizações ou 
cumpre outras obrigações que lhe 
incumbem por força do presente 
regulamento, nenhuma disposição do 
presente regulamento ou do direito 
nacional ou das condições gerais de venda
pode ser interpretada como limitando o seu 
direito a receber o reembolso dos custos 
suportados em aplicação do presente 
regulamento junto de terceiros que tenham 
contribuído para a ocorrência de que 
decorre a indemnização ou outras 
obrigações.»

Or. de
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Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em caso de recusa de embarque ou de 
cancelamento de um voo, a transportadora 
aérea operadora deve distribuir a cada 
passageiro afetado um folheto contendo as 
regras de indemnização e assistência ao 
abrigo do presente regulamento, incluindo 
informações sobre eventuais restrições, nos 
termos dos n.os 4 e 5 do artigo 9.º. Deve 
igualmente distribuir um folheto 
equivalente a todos os passageiros afetados 
por atrasos ou mudanças de horário 
equivalentes a, pelo menos, duas horas. Os 
dados de contacto dos organismos 
responsáveis pelo tratamento das 
reclamações designados nos termos do 
artigo 16.º-A devem também ser facultados 
aos passageiros, sob forma escrita.

2. Em caso de recusa de embarque ou de 
cancelamento de um voo, a transportadora 
aérea operadora deve distribuir 
imediatamente a cada passageiro afetado 
um folheto contendo as regras de 
indemnização e assistência ao abrigo do 
presente regulamento, incluindo 
informações sobre eventuais restrições, nos 
termos dos n.os 4 e 5 do artigo 9.º, assim 
como uma referência expressa ao prazo 
de prescrição referido no n.º 2 do artigo 
16.º-A relativo ao exercício do direito. 
Deve igualmente distribuir um folheto 
equivalente a todos os passageiros afetados 
por atrasos ou mudanças de horário 
equivalentes a, pelo menos, duas horas. Os 
dados de contacto dos organismos 
responsáveis pelo tratamento das 
reclamações designados nos termos do 
artigo 16.º-A e dos organismos nacionais 
de execução devem também ser facultados 
aos passageiros, sob forma escrita.

Or. de

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 14 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Em caso de cancelamento ou atraso na 
partida, os passageiros devem, logo que 
possível, ser informados da situação pela 

5. Em caso de cancelamento ou atraso na 
partida, os passageiros devem, logo que 
possível, ser informados da situação pela 
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transportadora aérea operadora e, em 
qualquer caso, o mais tardar 30 minutos 
após a hora programada de partida, bem 
como da hora de partida estimada logo que 
essa informação esteja disponível, desde 
que a transportadora aérea tenha 
recebido os dados de contacto do 
passageiro nos termos dos n.os 6 e 7, caso 
o bilhete tenha sido adquirido através de 
um intermediário.

transportadora aérea operadora e, em 
qualquer caso, o mais tardar 30 minutos 
antes da hora programada de partida, bem 
como da hora de partida estimada.

Or. de

Justificação

Se os passageiros só forem informados 30 minutos após a hora programada de partida, já 
terão passado uma hora («boarding time» - «hora de embarque») na porta de embarque sem 
informação. A informação tem de ser prestada antes. Os passageiros têm de ser informados 
no local e não através do recurso a dados de contacto. Nem todos os passageiros fornecem 
estas informações - não são obrigados a fazê-lo. Além disso, alguns passageiros já terão 
eventualmente desligado os seus telemóveis, uma vez que, na realidade, o processo de 
embarque já foi iniciado.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 14 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Caso o passageiro não tenha adquirido o 
bilhete diretamente à transportadora aérea 
operadora e o tenha feito através de um
intermediário estabelecido na União, esse 
intermediário deve fornecer os dados de 
contacto do passageiro à transportadora 
aérea, desde que o passageiro tenha dado a 
sua autorização explícita e por escrito. Essa 
autorização só poderá ser dada com base 
no consentimento explícito. A 
transportadora aérea só pode utilizar esses 
dados de contacto para cumprir a obrigação 
de informação decorrente do presente 
artigo e não para fins comerciais, devendo 
apagá-los no prazo de 72 horas após a 

6. Caso o passageiro não tenha adquirido o 
bilhete diretamente à transportadora aérea 
operadora e o tenha feito através de um 
intermediário estabelecido na União, esse 
intermediário deve fornecer os dados de 
contacto do passageiro à transportadora 
aérea, desde que o passageiro tenha dado a 
sua autorização explícita e por escrito. Essa 
autorização só poderá ser dada com base 
no consentimento explícito. A 
transportadora aérea só pode utilizar esses 
dados de contacto para cumprir a obrigação 
de informação decorrente do presente 
regulamento e não para fins comerciais, 
devendo apagá-los no prazo de 7 dias após 
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conclusão do contrato de transporte. O 
tratamento, armazenamento e acesso a 
esses dados deve cumprir o disposto na 
Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho relativa à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados.

a conclusão do contrato de transporte. O 
tratamento, armazenamento e acesso a 
esses dados deve cumprir o disposto na 
Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho relativa à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados.

Or. de

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 16.º-A – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. No momento da reserva, as 
transportadoras aéreas devem informar os 
passageiros sobre o procedimento aplicado 
no tratamento das reclamações e queixas 
relacionadas com os direitos previstos no 
presente regulamento e indicar os 
endereços para os quais os passageiros 
podem enviar essas reclamações e queixas, 
incluindo por via eletrónica. A 
transportadora aérea deve também 
informar os passageiros sobre o organismo 
ou organismos competentes para tratar as 
suas reclamações.

1. No momento da reserva, as 
transportadoras aéreas devem informar os 
passageiros sobre o procedimento aplicado 
no tratamento das reclamações e queixas 
relacionadas com os direitos previstos no 
presente regulamento e indicar os 
endereços para os quais os passageiros 
podem enviar essas reclamações e queixas, 
incluindo por via eletrónica. A 
transportadora aérea deve também 
informar os passageiros sobre o organismo 
ou organismos competentes para tratar as 
suas reclamações e sobre o prazo de 
prescrição referido no n.º 2 do artigo 
16.º-A relativo ao exercício do direito.

Or. de

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 16.º-A – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Um passageiro que pretenda apresentar 
uma reclamação à transportadora aérea 
relativamente aos direitos que lhe assistem 
ao abrigo do presente regulamento, deve 
fazê-lo no prazo de três meses a contar da 
data de realização do voo ou em que o voo 
estava previsto. A transportadora deve 
acusar a receção da reclamação do 
passageiro no prazo de 7 dias. A 
transportadora deve apresentar uma 
resposta completa ao passageiro no prazo 
de dois meses a contar da receção da 
reclamação.

2. Um passageiro que pretenda apresentar 
uma reclamação ou uma queixa à 
transportadora aérea relativamente aos 
direitos consagrados no presente 
regulamento, deve fazê-lo por escrito 
ou/por via eletrónica no prazo de três 
meses a contar do dia da partida previsto
na reserva. A transportadora deve acusar a 
receção da reclamação ou da queixa do 
passageiro no prazo de 7 dias. A 
transportadora deve apresentar uma 
resposta completa ao passageiro no prazo 
de dois meses a contar da receção da 
reclamação ou da queixa.

Or. de

Justificação

Aqui mistura-se o direito e a queixa. De acordo com o n.º 4, uma queixa só é oficial quando o 
passageiro se dirigir a um organismo designado para o efeito para apresentar uma queixa 
contra a resposta da transportadora aérea.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 16-A – nº 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O direito ao abrigo do direito civil 
prescreve se não for invocado em juízo no 
período de dois anos após o seu 
surgimento. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as partes que, na tentativa 
de solucionar um litígio, recorram a um 
procedimento junto dos organismos 
nacionais de execução ou dos organismos 
alternativos de resolução de litígios na 
aceção da Diretiva 2013/11/UE, de 21 de 
maio de 2013, cujo resultado não é 
vinculativo, não são ulteriormente 
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impedidas de intentar uma ação em 
tribunal relativamente a esse litígio devido 
à expiração dos prazos de prescrição e 
caducidade durante esse procedimento. 
Esta situação não prejudica as disposições 
relativas aos prazos de prescrição e 
caducidade previstos em acordos 
internacionais em que os 
Estados-Membros sejam partes.

Or. de

Justificação

Devem aplicar-se regras uniformizadas nesta matéria, a fim de garantir condições 
harmonizadas e de simplificar os processos para os consumidores. O conteúdo do número é 
idêntico à Diretiva sobre a resolução alternativa de litígios, adotada recentemente.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 16.º-A – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em conformidade com a legislação da 
UE e nacional aplicáveis, os 
Estados-Membros devem designar o 
organismo ou organismos nacionais 
responsáveis pela resolução extrajudicial 
dos litígios entre as transportadoras aéreas 
e os passageiros no respeitante aos direitos 
estabelecidos no presente regulamento.

3. Em conformidade com a legislação da 
UE e nacional aplicáveis, os 
Estados-Membros devem designar o 
organismo ou organismos nacionais 
responsáveis pela resolução extrajudicial 
dos litígios entre as transportadoras aéreas 
e os passageiros (reclamação) no 
respeitante aos direitos estabelecidos no 
presente regulamento.

Or. de

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 16.º-A – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. O organismo designado deve acusar 
receção da queixa e enviar cópia ao 
organismo nacional de execução 
competente no prazo de 7 dias. O prazo 
para resposta definitiva ao queixoso não 
deve ser superior a três meses a contar da 
receção da queixa. O organismo nacional 
de execução deve receber uma cópia da 
resposta definitiva.

5. O organismo designado deve acusar 
receção da queixa e enviar cópia ao 
organismo nacional de execução 
competente no prazo de 7 dias. O prazo 
para resposta definitiva ao queixoso não 
deve, em caso algum, ser superior a 
90 dias de calendário a contar da receção 
da queixa. O organismo nacional de 
execução deve receber uma cópia da 
resposta definitiva.

Or. de

Justificação

Esta formulação seria idêntica à Diretiva 2013/11/UE sobre a resolução alternativa de 
litígios.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 16-A – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O direito do passageiro de recorrer a 
um tribunal civil mantém-se 
independentemente dos referidos
organismos nacionais de execução.

Or. de

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 16-B – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A pedido de um Estado-Membro ou por 
sua própria iniciativa, a Comissão deve 
examinar os casos em que se registam 
diferenças a nível da aplicação e execução 
de quaisquer disposições do presente 
regulamento, em especial no que respeita à 
interpretação do conceito de circunstâncias 
extraordinárias, e clarificar o disposto no 
presente regulamento, a fim de promover 
uma abordagem comum. Para o efeito, a 
Comissão pode formular uma 
recomendação após consulta do comité 
referido no artigo 16.º-C.

4. A pedido de um Estado-Membro ou por 
sua própria iniciativa, a Comissão deve 
examinar os casos em que se registam 
diferenças a nível da aplicação e execução 
de quaisquer disposições do presente 
regulamento, em especial no que respeita à 
interpretação do conceito de circunstâncias 
extraordinárias, e clarificar o disposto no 
presente regulamento através de um ato 
delegado, completando, em conformidade, 
o anexo I, a fim de promover uma 
abordagem comum. Para o efeito, a 
Comissão pode formular uma 
recomendação após consulta do comité 
referido no artigo 16.º-C.

Or. de

Justificação

Neste caso, é necessário proceder através de um ato delegado. Aliás, a lista não é exaustiva. 
As consequências para os consumidores/passageiros são consideráveis.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

«2. As transportadoras aéreas comunitárias 
devem fornecer, no próprio aeroporto, um 
formulário de reclamação que permita aos 
passageiros apresentar reclamação imediata 
em caso de danos ou de atraso na entrega 
da bagagem. O formulário de reclamação, 
que pode assumir a forma de um relatório 
sobre irregularidades de bens (PIR), deve 
ser aceite pela transportadora aérea, no 
aeroporto, ao mesmo título que uma 
reclamação apresentada ao abrigo do n.º 2 
do artigo 31.º da Convenção de Montreal. 

«2. As transportadoras aéreas comunitárias 
devem fornecer, no próprio aeroporto, um 
formulário de reclamação em todas as 
línguas oficiais da UE que permita aos 
passageiros apresentar reclamação imediata 
em caso de danos ou de atraso na entrega 
da bagagem. O formulário de reclamação, 
que pode assumir a forma de um relatório 
sobre irregularidades de bens (PIR), deve 
ser aceite pela transportadora aérea, no 
aeroporto, ao mesmo título que uma 
reclamação apresentada ao abrigo do n.º 2 
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Essa possibilidade não prejudica o direito 
que assiste ao passageiro de apresentar 
uma reclamação por outros meios nos 
prazos previstos na Convenção de 
Montreal.»

do artigo 31.º da Convenção de Montreal. 
Essa possibilidade não prejudica o direito 
que assiste ao passageiro de apresentar 
uma reclamação por outros meios nos 
prazos previstos na Convenção de 
Montreal.»

Or. de

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

«2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, o 
montante dos adiantamentos não deve ser 
inferior a um montante equivalente, em 
EUR, a 18 096 DSE por passageiro em 
caso de morte. A Comissão tem poderes 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 6.º-C, de modo 
a adaptar este montante ao abrigo de uma 
decisão da Organização da Aviação Civil 
Internacional nos termos do n.º 2 do artigo 
24.º da Convenção de Montreal. Qualquer 
adaptação desse montante deve igualmente 
alterar o montante correspondente no 
anexo.»

«2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, o 
montante dos adiantamentos não deve ser 
inferior a 20 000 euros por passageiro em 
caso de morte. A Comissão tem poderes 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 6.º-C, de modo 
a adaptar este montante ao abrigo de uma 
decisão da Organização da Aviação Civil 
Internacional nos termos do n.º 2 do artigo 
24.º da Convenção de Montreal. Qualquer 
adaptação desse montante deve igualmente 
alterar o montante correspondente no 
anexo.»

Or. de

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Artigo 6-C – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O poder de adotar atos delegados é
conferido à Comissão sob reserva das 
condições estabelecidas no presente artigo.

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão em todos estes 
regulamentos sob reserva das condições 
estabelecidas no presente artigo.

Or. de

Justificação

O artigo 6.º-C deve aplicar-se aos dois regulamentos: Regulamento (CE) n.º 261/2004 e 
Regulamento (CE) n.º 2027/97.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Artigo 6-D – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Embora gozem de total liberdade 
comercial para estabelecerem as condições 
aplicáveis ao transporte de bagagem, as 
transportadoras aéreas devem indicar 
claramente, no momento da reserva e nos 
balcões de registo, incluindo nas máquinas 
de registo automático, a bagagem máxima, 
que os passageiros estão autorizados a 
transportar na cabina e no porão da 
aeronave em cada um dos voos incluídos 
na sua reserva, inclusive as eventuais 
restrições em termos de número de 
unidades impostas em relação à bagagem 
máxima autorizada. Caso sejam cobradas 
taxas de serviço adicionais pelo transporte 
da bagagem, as transportadoras aéreas 
devem indicar claramente os pormenores 
dessas taxas no momento da reserva e a 
pedido do aeroporto.

1. Embora gozem de total liberdade 
comercial para estabelecerem as condições 
aplicáveis ao transporte de bagagem, as 
transportadoras aéreas têm de indicar 
claramente, no início do processo de
reserva e nos balcões de registo, incluindo 
nas máquinas de registo automático, a 
bagagem máxima, que os passageiros estão 
autorizados a transportar na cabina e no 
porão da aeronave em cada um dos voos 
incluídos na sua reserva, inclusive as 
eventuais restrições em termos de número 
de unidades impostas em relação à 
bagagem máxima autorizada. Caso sejam 
cobradas taxas de serviço adicionais pelo 
transporte da bagagem, as transportadoras 
aéreas têm de indicar claramente os 
pormenores dessas taxas no início do 
processo de reserva e a pedido do 
aeroporto. As taxas de serviço adicionais 
devem ser indicadas de forma clara e 
transparente, devendo ser possível 
pagá-las no próprio processo de reserva 
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da viagem, independentemente do modo 
de proceder à reserva. Esta obrigação 
aplica-se igualmente aos prestadores que 
oferecem serviços de voo em nome das 
transportadoras aéreas. As taxas de 
serviço adicionais fazem parte do preço 
total do bilhete.

Or. de

Justificação

Deste modo, sublinha-se a obrigação de transparência dos preços no início do processo de 
reserva, introduzida já no Regulamento (CE) n.º 1008/2008, sendo necessário aplicar a 
obrigação a todos os prestadores de serviços - incluindo, por exemplo, agências de viagens, 
portais de viagens na Internet ou agentes.

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Artigo 6-D – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As dimensões da bagagem de mão 
permitidas devem ser, pelo menos, 
55 cm x 40 cm x 20 cm e o peso permitido, 
pelo menos, 6 kg.

Or. de

Justificação

Os valores referidos são os valores mínimos das transportadoras aéreas que operam 
atualmente. Estes valores mínimos devem evitar que, no futuro, sejam introduzidas taxas de 
serviço adicionais por bagagem de mão com dimensões insignificantes.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Artigo 6-D – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Se uma bagagem de mão for 
transferida da cabina para o porão antes 
do embarque ou antes da descolagem da 
aeronave, tem de ser entregue ao 
passageiro como bagagem de mão no 
momento do desembarque.

Or. de

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Artigo 6-E – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As transportadoras aéreas comunitárias 
devem autorizar os passageiros a 
transportar um instrumento musical na 
cabina da aeronave, sem prejuízo das 
regras de segurança aplicáveis e das 
especificações técnicas e limitações da 
aeronave em causa. Deve ser permitido 
transportar instrumentos musicais na 
cabina da aeronave, desde que possam ser 
acondicionados em segurança num 
compartimento da cabina adequado para a 
bagagem ou por baixo de um assento de 
passageiro. A transportadora aérea pode 
determinar que um instrumento musical faz 
parte da bagagem de mão autorizada do 
passageiro e não deve ser transportado 
adicionalmente a essa bagagem.

1. As transportadoras aéreas comunitárias 
podem autorizar os passageiros a 
transportar um instrumento musical na 
cabina da aeronave, sem prejuízo das 
regras de segurança aplicáveis e das 
especificações técnicas e limitações da 
aeronave em causa. Deve ser permitido 
transportar instrumentos musicais na 
cabina da aeronave, desde que possam ser 
acondicionados em segurança num 
compartimento da cabina adequado para a 
bagagem ou por baixo de um assento de 
passageiro. A transportadora aérea pode 
determinar que um instrumento musical faz 
parte da bagagem de mão autorizada do 
passageiro e não deve ser transportado 
adicionalmente a essa bagagem.

Or. de
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Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Artigo 6-E – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se for demasiado grande para ser 
acondicionado em segurança num 
compartimento da cabina adequado para a 
bagagem ou por baixo de um assento de 
passageiro, a transportadora aérea pode 
exigir o pagamento de um segundo bilhete, 
se o instrumento musical for transportado 
como bagagem de mão, ocupando um 
segundo assento. Caso seja adquirido um 
segundo bilhete, a transportadora aérea 
deve envidar todos os esforços razoáveis 
para que o passageiro e o instrumento 
musical em causa possam ocupar assentos 
contíguos. Quando exequível e mediante 
pedido, os instrumentos musicais podem 
ser transportados numa zona aquecida do 
compartimento de carga da aeronave sem 
prejuízo das normas de segurança 
aplicáveis, condicionalismos de espaço e 
especificações técnicas da aeronave em 
causa. A transportadora aérea deve indicar 
claramente nos termos e nas condições do 
contrato as modalidades de transporte de 
instrumentos musicais e as taxas 
aplicáveis.»

2. Se for demasiado grande para ser 
acondicionado em segurança num 
compartimento da cabina adequado para a 
bagagem ou por baixo de um assento de 
passageiro, a transportadora aérea pode 
exigir o pagamento de um segundo bilhete, 
que deve estar isento das taxas de 
aeroporto aplicáveis, se o instrumento 
musical for transportado como bagagem de 
mão, ocupando um segundo assento. Caso 
seja adquirido um segundo bilhete, a 
transportadora aérea deve envidar todos os 
esforços razoáveis para que o passageiro e 
o instrumento musical em causa possam 
ocupar assentos contíguos. Quando 
exequível e mediante pedido, os 
instrumentos musicais podem ser 
transportados numa zona aquecida do 
compartimento de carga da aeronave sem 
prejuízo das normas de segurança 
aplicáveis, condicionalismos de espaço e 
especificações técnicas da aeronave em 
causa. A transportadora aérea deve 
marcar estes instrumentos com etiquetas 
especiais, para garantir que sejam 
manuseados com os devidos cuidados. A 
transportadora aérea deve indicar 
claramente nos termos e nas condições do 
contrato as modalidades de transporte de 
instrumentos musicais e as taxas 
aplicáveis.»

Or. de

Justificação

Se for necessário um bilhete adicional para um instrumento, este deve estar isento dos 
impostos aplicáveis, pelo menos das taxas de aeroporto.
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Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia. O 
regulamento aplica-se a todos os voos e 
viagens com hora de descolagem prevista 
a partir das 00h00 desse dia.

Or. de

Alteração 78

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Circunstâncias consideradas 
extraordinárias:

1. Circunstâncias consideradas sempre e 
obrigatoriamente extraordinárias:

Or. de

Alteração 79

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – n.º 1 – ordem de 1

Texto da Comissão Alteração

iii.

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

Or. de

Justificação

A ordem tem de corresponder à importância das causas.

Alteração 80

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – n.º 1 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii. problemas técnicos não inerentes à 
exploração normal da aeronave, 
nomeadamente a deteção de um defeito 
durante a operação de voo em causa e que 
impeça a sua continuação normal, ou de 
um defeito de fabrico oculto comunicado 
pelo fabricante ou por uma autoridade 
competente e que afete a segurança do voo;

ii. problemas técnicos não inerentes à 
exploração normal da aeronave, 
nomeadamente a deteção de um defeito 
durante a operação de voo em causa e que 
impeça a sua continuação normal, e de um 
defeito de fabrico oculto comunicado pelo 
fabricante ou por uma autoridade 
competente e que afete a segurança do voo;

Or. de

Alteração 81

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – n.º 1 – alínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii. riscos de segurança, atos de sabotagem 
ou terrorismo que impeçam a operação 
segura do voo;

iii. guerra, instabilidade política e 
tumultos, riscos de segurança, atos de 
sabotagem ou terrorismo que impeçam a 
operação segura do voo;
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Or. de

Alteração 82

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – n.º 1 – alínea iv)

Texto da Comissão Alteração

iv. riscos sanitários suscetíveis de pôr a 
vida em perigo ou emergências médicas 
que impliquem a interrupção ou o desvio 
do voo em causa;

iv. riscos sanitários ou emergências 
médicas que impliquem a interrupção ou o 
desvio do voo em causa;

Or. de

Justificação

Não é claro quem deve avaliar quando um risco sanitário é suscetível de pôr a vida em 
perigo.

Alteração 83

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – n.º 1 – alínea vii)

Texto da Comissão Alteração

vii. conflitos laborais na transportadora 
aérea operadora ou nas empresas que 
prestam serviços essenciais, 
designadamente os aeroportos e 
prestadores de serviços de navegação 
aérea.

vii. conflitos laborais nas empresas que 
prestam serviços essenciais, 
designadamente os aeroportos e 
prestadores de serviços de navegação 
aérea.

Or. de
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Alteração 84

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – n.º 1 – alínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A. conflitos laborais na transportadora 
aérea operadora;

Or. de

Justificação

Os conflitos laborais na transportadora aérea operadora podem ser controlados e evitados e, 
por isso, não podem servir de desculpa. A situação é diferente quando se trata de conflitos 
laborais noutras empresas.

Alteração 85

Proposta de regulamento
Anexo 1
Regulamento (CE) n.º 261/2004
Anexo 1 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i. problemas técnicos inerentes à 
exploração normal da aeronave, 
nomeadamente problemas detetados 
durante as operações de manutenção de 
rotina ou o controlo pré-voo da aeronave 
ou que surjam devido a manutenção ou 
controlo pré-voo deficientes; e

i. problemas técnicos inerentes à 
exploração normal da aeronave, 
nomeadamente problemas que deviam ter 
sido detetados durante as operações de 
manutenção de rotina ou o controlo 
pré-voo da aeronave ou que surjam devido 
a manutenção ou controlo pré-voo 
deficientes; e

Or. de

Alteração 86

Proposta de regulamento
Anexo 2 – n.º 2
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Anexo 2 – título 2
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Texto da Comissão Alteração

Não existem limites financeiros para a 
responsabilidade por morte ou lesões 
corporais dos passageiros em caso de 
acidente a bordo da aeronave ou durante as 
operações de embarque e desembarque. 
Para os danos até 113 100 DSE (montante 
aproximado na divisa local), a 
transportadora não pode excluir ou limitar 
a sua responsabilidade. Acima desse 
montante, a transportadora aérea deixa de 
ser responsável se provar que não houve 
negligência nem qualquer outra falta, ou 
que os danos se devem exclusivamente a 
negligência ou falta de terceiros.

Não existem limites financeiros para a 
responsabilidade por morte ou lesões
corporais dos passageiros em caso de 
acidente a bordo da aeronave ou durante as 
operações de embarque e desembarque. 
Para os danos até 130 000 euros, a 
transportadora não pode excluir ou limitar 
a sua responsabilidade. Acima desse 
montante, a transportadora aérea deixa de 
ser responsável se provar que não houve 
negligência nem qualquer outra falta, ou 
que os danos se devem exclusivamente a 
negligência ou falta de terceiros.

Or. de

Justificação

Trata-se de um regulamento da UE. Não é necessário utilizar obrigatoriamente o DSE como 
unidade monetária. Os montantes arredondados em euros são os mais compreensíveis para 
os consumidores. O valor pode ser adaptado através de atos delegados.

Alteração 87

Proposta de regulamento
Anexo 2 – n.º 3
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Anexo 2 – título 3

Texto da Comissão Alteração

Em caso de morte ou de lesões corporais 
de um passageiro, a transportadora aérea é 
obrigada a pagar, no prazo de 15 dias a 
contar da identificação da pessoa com 
direito a indemnização, um adiantamento 
para cobertura de necessidades económicas 
imediatas. Em caso de morte, esse 
adiantamento não deve ser inferior a 
18 096 DSE (montante aproximado na 
divisa local).

Em caso de morte ou de lesões corporais 
de um passageiro, a transportadora aérea é 
obrigada a pagar, no prazo de 15 dias a 
contar da identificação da pessoa com 
direito a indemnização, um adiantamento 
para cobertura de necessidades económicas 
imediatas. Em caso de morte, esse 
adiantamento não deve ser inferior a 
21 000 euros.

Or. de
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Justificação

Trata-se de um regulamento da UE. Não é necessário utilizar obrigatoriamente o DSE como 
unidade monetária. Os montantes arredondados em euros são os mais compreensíveis para 
os consumidores. O valor pode ser adaptado através de atos delegados.

Alteração 88

Proposta de regulamento
Anexo 2 – n.º 4
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Anexo 2 – título 4

Texto da Comissão Alteração

Caso os passageiros sejam vítimas de 
atrasos, a transportadora aérea é 
responsável pelos prejuízos causados, salvo 
se tiver tomado todas as medidas razoáveis 
para os evitar ou tiver sido impossível 
tomar essas medidas. A responsabilidade 
pelos atrasos dos passageiros é limitada a 
4 694 DSE (montante aproximado na 
divisa local).

Caso os passageiros sejam vítimas de 
atrasos, a transportadora aérea é 
responsável pelos prejuízos causados, salvo 
se tiver tomado todas as medidas razoáveis 
para os evitar ou tiver sido impossível 
tomar essas medidas. A responsabilidade 
pelos atrasos dos passageiros é limitada a 
5 200 euros.

Or. de

Justificação

Trata-se de um regulamento da UE. Não é necessário utilizar obrigatoriamente o DSE como 
unidade monetária. Os montantes arredondados em euros são os mais compreensíveis para 
os consumidores. O valor pode ser adaptado através de atos delegados.

Alteração 89

Proposta de regulamento
Anexo 2 – n.º 5
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Anexo 2 – título 5

Texto da Comissão Alteração

Em caso de extravio, danos ou atraso na 
entrega da bagagem, a transportadora aérea 
é responsável pelos prejuízos até 
1 113 DSE (montante aproximado na 
divisa local), o que corresponde ao limite 

A bagagem é considerada perdida após 
15 dias. Em caso de extravio, danos ou 
atraso na entrega da bagagem, a 
transportadora aérea é responsável pelos 
prejuízos até 1 300 euros, o que 



PE516.966v02-00 54/56 PA\1003180PT.doc

PT

da indemnização aplicável por passageiro e 
não por unidade de bagagem registada, 
salvo se tiver sido acordado um limite 
superior entre a transportadora e o 
passageiro mediante uma declaração 
especial de interesse. Em caso de extravio 
ou de danos na bagagem, a transportadora 
aérea não pode ser considerada responsável 
se o extravio ou os danos se deverem a 
uma qualidade ou defeito inerentes da 
bagagem. Em caso de atraso na entrega da 
bagagem, a transportadora aérea não pode 
ser responsabilizada se tiver tomado todas 
as medidas razoáveis para evitar os danos 
resultantes do atraso na entrega da 
bagagem ou lhe tiver sido impossível 
tomar essas medidas. No caso da bagagem 
de mão, incluindo objetos pessoais, a 
transportadora só é responsável pelos 
prejuízos que lhe sejam imputáveis.

corresponde ao limite da indemnização 
aplicável por passageiro e não por unidade 
de bagagem registada, salvo se tiver sido 
acordado um limite superior entre a 
transportadora e o passageiro mediante 
uma declaração especial de interesse. Em 
caso de extravio ou de danos na bagagem, 
a transportadora aérea não pode ser 
considerada responsável se o extravio ou 
os danos se deverem a uma qualidade ou 
defeito inerentes da bagagem. Em caso de 
atraso na entrega da bagagem, a 
transportadora aérea não pode ser 
responsabilizada se tiver tomado todas as 
medidas razoáveis para evitar os danos 
resultantes do atraso na entrega da 
bagagem ou lhe tiver sido impossível 
tomar essas medidas. No caso da bagagem 
de mão, incluindo objetos pessoais, a 
transportadora só é responsável pelos 
prejuízos que lhe sejam imputáveis.

Or. de

Justificação

Trata-se de um regulamento da UE. Não é necessário utilizar obrigatoriamente o DSE como 
unidade monetária. Os montantes arredondados em euros são os mais compreensíveis para 
os consumidores. O valor pode ser adaptado através de atos delegados.

Alteração 90

Proposta de regulamento
Anexo 2 – n.º 6
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Anexo 2 – título 6

Texto da Comissão Alteração

Os passageiros podem beneficiar de um 
limite de responsabilidade mais elevado 
mediante a apresentação de uma declaração 
especial o mais tardar no momento do 
registo e, se for caso disso, o pagamento de 
uma taxa suplementar. Essa taxa 
suplementar deve basear-se numa tarifa 
indexada aos custos adicionais de 

Os passageiros podem beneficiar de um 
limite de responsabilidade mais elevado 
mediante a apresentação de uma declaração 
especial o mais tardar no momento do 
registo e, se for caso disso, o pagamento de 
uma taxa suplementar. Essa taxa 
suplementar deve basear-se numa tarifa 
indexada aos custos adicionais de 
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transporte e de seguro da bagagem em 
causa para além do limite de 
responsabilidade de 1 131 DSE. A tarifa 
deve ser comunicada aos passageiros, 
mediante pedido. Deve ser 
sistematicamente oferecida aos passageiros 
com deficiência e com mobilidade 
reduzida, a título gratuito, a possibilidade 
de apresentar uma declaração especial de 
interesse para o transporte do seu 
equipamento de mobilidade.

transporte e de seguro da bagagem em 
causa para além do limite de 
responsabilidade de 1 150 euros. A tarifa 
deve ser comunicada aos passageiros, 
mediante pedido. Deve ser 
sistematicamente oferecida aos passageiros 
com deficiência e com mobilidade 
reduzida, a título gratuito, a possibilidade 
de apresentar uma declaração especial de 
interesse para o transporte do seu 
equipamento de mobilidade.

Or. de

Justificação

Trata-se de um regulamento da UE. Não é necessário utilizar obrigatoriamente o DSE como 
unidade monetária. Os montantes arredondados em euros são os mais compreensíveis para 
os consumidores. O valor pode ser adaptado através de atos delegados.

Alteração 91

Proposta de regulamento
Anexo 2 – n.º 7
Regulamento (CE) n.º 2027/97
Anexo 2 – título 7

Texto da Comissão Alteração

Em caso de danos, atraso na entrega, 
extravio ou destruição da bagagem, o 
passageiro deve apresentar uma 
reclamação por escrito à transportadora 
aérea, o mais rapidamente possível. O 
prazo de reclamação é de 7 dias em caso de 
danos na bagagem e de 21 dias em caso de 
atraso na entrega, a contar, em ambos os 
casos, da data em que a bagagem foi 
colocada à disposição do passageiro. Para 
cumprir facilmente estes prazos, a 
transportadora aérea deve oferecer aos 
passageiros a possibilidade de preencher 
um formulário de reclamação no próprio 
aeroporto. Esse formulário de reclamação, 
que também pode assumir a forma de um 
relatório sobre irregularidades de bens 
(PIR), deve ser aceite pela transportadora 

Em caso de danos, atraso na entrega, 
extravio ou destruição da bagagem, o 
passageiro deve apresentar uma 
reclamação por escrito à transportadora 
aérea, o mais rapidamente possível. O 
prazo de reclamação é de 10 dias em caso 
de danos na bagagem e de um mês em caso 
de atraso na entrega, a contar, em ambos os 
casos, da data em que a bagagem foi 
colocada à disposição do passageiro. Para 
cumprir facilmente estes prazos, a 
transportadora aérea deve oferecer aos 
passageiros a possibilidade de preencher 
um formulário de reclamação no próprio 
aeroporto. Esse formulário de reclamação, 
que também pode assumir a forma de um 
relatório sobre irregularidades de bens 
(PIR), deve ser disponibilizado no 
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aérea, no aeroporto, a título de reclamação. aeroporto em todas as línguas oficiais da 
UE e aceite pela transportadora aérea a 
título de reclamação.

Or. de


