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KORTFATTAD MOTIVERING

Det har inkommit och fortsätter att inkomma flera klagomål till domstolen rörande juridiska 
oklarheter i samband med förordning (EG) nr 261/2004, vilket tyder på att det finns 
ett brådskande behov av att omarbeta denna förordning. När detta görs är det viktigt att finna 
en balans mellan passagerarnas och lufttrafikföretagens intressen. Samtidigt bör 
omarbetningen även leda till att lufttrafikföretagen strävar efter att förbättra sin service och 
sina koncept.

För att uppnå en förenkling för framför allt de europeiska konsumenterna som passagerare bör 
inte bara vissa delar av lagstiftningen förtydligas utan texten måste också förenklas, förbättras 
och göras mer lättförståelig och lättläst. Föredraganden för yttrandet föreslår därför att man 
ska försöka att undvika hänvisningar till andra direktiv och förordningar och i stället göra 
en omarbetning i den aktuella förordningen. Detta är särskilt viktigt med tanke på att man i de 
två förordningar (EG) nr 261/2004 och (EG) nr 2027/97 som nu ska revideras hänvisar till 
sammanlagt ytterligare fem lagar som behöver beaktas och eventuellt konsulteras.

För passagerarnas skull bör det finnas krav på att formulären för alla ovannämnda 
förordningar finns tillgängliga på alla officiella EU-språk. Detta ska inte bara gälla på internet 
utan även för formulären på flygplatsen.

Förordning (EG) nr 261/2004:

Krav och nivåer
En av nyckelfrågorna kring förordning (EG) nr 261/2004 rör vilka förseningar som ska leda 
till krav och i vilka nivåer dessa ska delas upp. Föredraganden har i sitt yttrande följt 
domstolens rättspraxis i denna fråga. Av tydlighetsskäl föreslås även en uppdelning i endast 
två nivåer, en nivå under 3 500 kilometer och en nivå över 3 500 kilometer. I den första 
avståndsklassen upp till 3 500 kilometer ingår flyg inom EU och uttryckligen även flyg till 
EU:s utomeuropeiska territorier. Här bör det högsta möjliga skadeståndsbeloppet vara 
250 euro per flyg för en försening på tre timmar. Den andra nivån omfattar flygningar på över 
3 500 kilometer. För dessa är den högsta gränsen 600 euro för en försening på fem timmar.

För att även ta hänsyn till lågprisbolagens ekonomiska situation bör ersättningen även kunna 
begränsas till kostnaden för biljetten. Här måste man dock ta hänsyn till hela flygpriset, 
inklusive tur- och returresa med alla bikostnader, i synnerhet avgifter för incheckat bagage.
De angivna beloppen 250 respektive 600 euro ska fungera som övre gränser. På så sätt 
undviks oproportionerliga ersättningar.

Skadeståndskravet ska schablonmässigt täcka skadorna. Föredraganden för yttrandet har 
därför gjort ett förtydligande av artikel 12.1 andra stycket enligt vilken kompensation inte kan 
räknas av från ytterligare skadeståndskrav. Detta förtydligande följer av det anhängiga 
domstolsmålet X ZR111/12.

Föredraganden för yttrandet vill även se att väntetiden vid förseningar när passagerarna sitter 
i flygplanet begränsas till två timmar och att en försening på tre timmar ska vara tillräckligt 
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för att kunna ställa krav på alternativ transport. Samtidigt anges i yttrandet att assistans enligt 
artiklarna 8 och 9 ska erbjudas tidigt.

Föredraganden för yttrandet anser dessutom att vid försenade eller inställda flyg av orsaker 
som inte lufttrafikföretagen råder över, ska de betala upp till 150 euro per natt för högst 
tre hotellnätter. Det belopp kommissionen har föreslagit är för lågt för vissa resmål, 
i synnerhet när man beaktar att passageraren kan behöva övernatta i närheten av flygplatsen 
för att kunna nå ett anslutande flyg.

För att skapa enhetliga villkor med artikel 12 i direktiv 2013/11/EU föreslås i yttrandet 
dessutom att den allmänna talefristen blir två år. Vidare måste lufttrafikföretagen åläggas att 
tydligt informera om denna talefrist.

Förteckning över extraordinära omständigheter i bilaga I
I yttrandet föreslås att de omständigheter som ska betraktas som bindande sorteras efter 
betydelse. Möjligheten att ange tekniska problem som extraordinära omständigheter 
begränsas, men förteckningen utvidgas istället så att fler säkerhetsrisker omfattas. Dessutom 
görs det skillnad mellan arbetsmarknadskonflikter hos å ena sidan det utförande 
lufttrafikföretaget och andra lufttrafikföretag och å andra sidan viktiga tjänsteleverantörer.
Endast i det senare fallet föreligger extraordinära omständigheter.

Möjlighet till reklamation
Det stora antalet klagomål från passagerare visar att hanteringen av passagerarnas krav och 
reklamationer är bristfällig. Lufttrafikföretagen försöker inledningsvis ofta avvisa klagomål, 
delvis med hjälp av osanna motiveringar. Det bör införas påföljder för detta bruk.

För att kunna hävda sina rättigheter behöver man dessutom en lagstadgad rätt till fullständig 
information rörande orsakerna till att flygningen försenas eller ställs in eller att tidtabellen 
ändras. Om inte detta sker kommer målet att förbättra efterlevnaden av passagerarnas 
rättigheter inte att uppnås.

Förordning (EG) nr 2027/97:

Eftersom det rör sig om en EU-förordning bör euro användas som mätenhet. För att underlätta 
förståelsen föreslås därför att begreppet särskild dragningsrätt (SDR) stryks som mätenhet.
Istället används avrundade belopp som motsvarar nuvärdet på de tidigare SDR-beloppen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för transport och 
turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Förordning (EG) nr 261/2004 är även 
tillämplig på passagerare som har bokat en 
flygtransport som en del av en paketresa.
Det bör dock klargöras att passagerare inte 
får ackumulera liknande rättigheter, särskilt 
inte rättigheter enligt både denna 
förordning och rådets direktiv 90/314/EEG 
av den 13 juni 1990 om paketresor, 
semesterpaket och andra 
paketarrangemang. Passagerare bör kunna 
välja enligt vilken lag de ska lämna ett 
skadeståndskrav, men bör inte kunna 
ackumulera kompensation för ett och 
samma problem enligt båda rättsakterna.
Passagerare bör inte behöva bekymra sig 
om hur lufttrafikföretag och researrangörer 
fördelar sådana skadeståndskrav mellan 
sig.

(6) Förordning (EG) nr 261/2004 är även 
tillämplig på passagerare som har bokat en 
flygtransport som en del av en paketresa.
Det bör dock klargöras att passagerare inte 
får ackumulera liknande rättigheter, särskilt 
inte rättigheter enligt både denna 
förordning och rådets direktiv 90/314/EEG 
av den 13 juni 1990 om paketresor, 
semesterpaket och andra paketarrangemang 
även om det i princip skulle vara möjligt 
att samtidigt framföra separata krav.
Passagerare bör kunna välja enligt vilken 
lag de ska lämna ett skadeståndskrav, men 
bör inte kunna ackumulera kompensation 
för ett och samma problem enligt båda 
rättsakterna. Passagerare bör inte behöva 
bekymra sig om hur lufttrafikföretag och 
researrangörer fördelar sådana 
skadeståndskrav mellan sig.

Or. de

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att förbättra skyddsnivån bör 
passagerare inte nekas att stiga ombord 
på en återresa inom ramen för en tur- och 
returbiljett till följd av att de inte har 
utfört utresan.

utgår

Or. de

Motivering

Detta ska i princip inte vara möjligt och anges därför i en artikel. Här likställs alla flyg, 
oberoende av om de utgör en utresa eller återresa. Därför behövs det inget uttryckligt 
förtydligande.



PE516.966v02-00 6/53 PA\1003180SV.doc

SV

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Det bör förtydligas att en passagerare 
som vill avstå från en del av sin resa kan 
meddela lufttrafikföretaget detta redan 
innan planerad avgångstid och inte först i 
efterhand för att enbart kunna få tillbaka 
skatterna.

Or. de

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Om en passagerare accepterar att 
resa vid en senare tidpunkt ska 
kostnaderna för resa till och från 
flygplatsen för det inställda flyget ersättas 
fullständigt. Detta inbegriper 
kollektivtrafikkostnader, taxikostnader 
och parkeringsavgifter för parkering i 
parkeringshus på flygplatsen.

Or. de

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Förordning (EG) nr 261/2004 bör 
uttryckligen innefatta en rätt till 
kompensation för passagerare som 
drabbats av kraftiga förseningar, i linje 

(11) Förordning (EG) nr 261/2004 bör 
uttryckligen innefatta en rätt till 
kompensation för passagerare som 
drabbats av kraftiga förseningar, i linje 
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med Europeiska unionens domstols dom i 
de förenade målen C-402/07 och C-432/07 
(Sturgeon). Samtidigt bör de tröskelvärden 
vars uppnående ger rätt till kompensation 
höjas, med hänsyn till de ekonomiska 
konsekvenserna för sektorn och behovet av 
att undvika ett ökat antal inställda flyg. För 
att få likvärdiga kompensationsvillkor för 
privatpersoner som reser inom EU bör 
tröskelvärdet vara detsamma för samtliga 
resor inom unionen men vara beroende av 
avståndet vid resor till eller från 
tredjeländer, så att man beaktar de 
operativa svårigheterna för lufttrafikföretag 
vid förseningar på avlägsna flygplatser.

med Europeiska unionens domstols dom i 
de förenade målen C-402/07 och C-432/07 
(Sturgeon). Ersättning med 600 euro bör 
endast kunna krävas för sträckor över 
3 500 kilometer, med hänsyn till de 
ekonomiska konsekvenserna för sektorn 
och behovet av att undvika ett ökat antal 
inställda flyg. För att få likvärdiga 
kompensationsvillkor för privatpersoner 
som reser inom EU bör tröskelvärdet vara 
detsamma för samtliga resor inom unionen 
men vara beroende av avståndet vid resor 
till eller från tredjeländer, så att man 
beaktar de operativa svårigheterna för 
lufttrafikföretag vid förseningar på 
avlägsna flygplatser.

Or. de

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) För att även kunna beakta de 
ekonomiska effekterna inom
lågprissektorn bör kompensationskrav 
motsvarande det totala priset på 
flygbiljetten kunna ställas, dock högst de 
belopp som anges i denna förordning.
Detta biljettpris ska inkludera tur- och 
returresan inklusive alla omkostnader, 
såsom för bagage.

Or. de

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Det har visat sig att genomförandet 
av vissa passagerarrättigheter, i synnerhet 
rätten till inkvartering, inte står i 
proportion till lufttrafikföretagens 
inkomster för viss småskalig verksamhet.
Lufttrafikföretag som utför flygningar 
med små luftfartyg på korta distanser bör 
följaktligen undantas från skyldigheten 
att betala för inkvartering, även om 
företaget bör hjälpa passagerarna att 
finna inkvartering.

utgår

Or. de

Motivering

I den tillhörande artikeln nämns inte bara mindre luftfartyg utan även sträckor under 
250 kilometer. Om en passagerare blir strandsatt på en flygplats mitt i natten och inte har 
någon möjlighet att omedelbart eller på annat sätt resa vidare måste han eller hon erbjudas 
inkvartering. Det är inte passageraren som har bestämt att resan ska göras med ett litet 
flygplan.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För personer med funktionshinder 
eller nedsatt rörlighet och andra personer 
med särskilda behov, t.ex. barn som reser 
ensamma, gravida och personer som 
behöver särskild medicinsk vård, kan det 
vara svårare att finna inkvartering vid 
störningar i flygtrafiken. Begränsningarna 
av rätten till inkvartering vid extraordinära 
omständigheter eller för regionala 
flygningar bör därför inte gälla dessa 
passagerarkategorier.

(18) För personer med funktionshinder 
eller nedsatt rörlighet och andra personer 
med särskilda behov, t.ex. barn som reser 
ensamma, gravida och personer som 
behöver särskild medicinsk vård, kan det 
vara svårare att finna inkvartering vid 
störningar i flygtrafiken. Begränsningarna 
av rätten till inkvartering vid extraordinära 
omständigheter eller för regionala 
flygningar bör därför i princip inte gälla 
dessa passagerarkategorier.

Or. de
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Passagerare bör inte bara informeras
korrekt om sina rättigheter vid störningar i 
flygtrafiken utan bör också få adekvat 
information om orsaken till själva 
störningen, så snart som denna information 
blir tillgänglig. Denna information bör
också ges när passageraren har förvärvat 
biljetten genom en förmedlare som är 
etablerad i unionen.

(20) Passagerare bör inte bara informeras 
korrekt om sina rättigheter vid 
flygförseningar, inställda flyg, 
trafikstörningar eller tidtabellsändringar
utan bör också få adekvat information om 
orsaken, så snart som denna information 
blir tillgänglig. Denna rätt ska de även 
kunna göra gällande i domstol, och rätten 
gäller också när passageraren har förvärvat 
biljetten genom en förmedlare som är 
etablerad i unionen.

Or. de

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) För att bättre skydda passagerares 
rättigheter bör de nationella 
tillsynsorganens roll definieras närmare 
och klart särskiljas från hanteringen av 
enskilda reklamationer från passagerare.

(21) För att bättre skydda passagerares 
rättigheter bör de nationella 
tillsynsorganens roll definieras närmare 
och klart särskiljas från hanteringen av 
enskilda reklamationer från passagerare.
Dessutom bör det förtydligas att 
handläggningstiden, i konsumenternas 
intresse, inte får överstiga 90 dagar.

Or. de

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Passagerare bör få tillräcklig 
information om de relevanta förfarandena 
för att lämna skadeståndskrav och 
reklamationer till lufttrafikföretag och bör 
få ett svar inom en rimlig tid. Passagerare 
bör också ha möjlighet att lämna 
reklamationer avseende lufttrafikföretag 
via förfaranden för tvistlösning utanför 
domstol. Eftersom rätten till ett effektivt 
rättsmedel inför en domstol är en 
grundläggande rättighet enligt artikel 47 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, bör emellertid
sådana förfaranden inte hindra 
passagerares tillgång till 
domstolsförfaranden.

(22) Passagerare bör få tillräcklig 
information om de relevanta förfarandena 
för att lämna skadeståndskrav och 
reklamationer till lufttrafikföretag och bör 
få information om gällande frister, i 
synnerhet de som åsyftas i artikel 16a.2.
De bör få svar inom två månader efter att 
kravet eller reklamationen har kommit in. 
Passagerare bör också ha möjlighet att 
lämna reklamationer avseende 
lufttrafikföretag via förfaranden för 
tvistlösning utanför domstol. Eftersom 
rätten till ett effektivt rättsmedel inför en 
domstol är en grundläggande rättighet 
enligt artikel 47 i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, 
bör sådana förfaranden inte hindra 
passagerares tillgång till 
domstolsförfaranden. För snabb, enkel 
och kostnadseffektiv tvistlösning i och 
utanför domstol bör framför allt 
internetbaserade förfaranden och 
alternativ tvistlösning samt det europeiska 
småmålsförfarandet tillämpas.

Or. de

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Lufttrafikföretag bör tillhöra 
tvistlösningssystemen i enlighet med 
direktiv 2013/11/EU om alternativ 
tvistlösning.

Or. de
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Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22b) För att säkerställa enhetliga villkor 
måste reklamationer och krav enligt 
denna förordning inges inom två år från 
den dag då kravet uppstod, det vill säga 
den dag då flygningen skulle inledas.

Or. de

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Med tanke på de korta tidsfristerna för 
att lämna in reklamationer angående 
förlorat, skadat eller försenat bagage bör 
lufttrafikföretag ge passagerare möjlighet 
att lämna reklamationer genom att 
tillhandahålla ett formulär för detta på 
flygplatsen. Detta kan också ske genom 
den sedvanliga rapporten om drabbad 
egendom – PIR-rapporten (Property 
Irregularity Report).

(31) Med tanke på de korta tidsfristerna för 
att lämna in reklamationer angående 
förlorat, skadat eller försenat bagage bör 
lufttrafikföretag ge passagerare möjlighet 
att lämna reklamationer genom att 
tillhandahålla ett formulär på alla officiella 
EU-språk för detta på flygplatsen. Detta 
kan också ske genom den sedvanliga 
rapporten om drabbad egendom –
PIR-rapporten (Property Irregularity 
Report).

Or. de

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) De beloppsgränser som anges i 
förordning (EG) nr 2027/97 måste ändras 

(33) De beloppsgränser som anges i 
förordning (EG) nr 2027/97 måste ändras 
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med hänsyn till den ekonomiska 
utvecklingen, mot bakgrund av den 
översyn som Internationella civila 
luftfartsorganisationen (Icao) gjorde 2009 
enligt artikel 24.2 i 
Montrealkonventionen.

genom genomförandeakter för att ta 
hänsyn till den ekonomiska utvecklingen.

Or. de

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led b
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”arrangör av resepaket: en person i den 
mening som avses i artikel 2.2 i rådets 
direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 
om paketresor, semesterpaket och andra
paketarrangemang,”

”arrangör av resepaket: en person, som vid 
mer än bara enstaka tillfällen arrangerar 
paketresor, semesterpaket och andra 
paketarrangemang och säljer dem eller 
erbjuder dem till försäljning direkt eller 
genom en reseförmedlare,”

Or. de

Motivering

För att öka förståelsen och kundvänligheten är det bättre att avstå från alla hänvisningar och 
i stället tydligt ange alla definitioner i denna förordning.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led b
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) incheckning av en passagerare:
incheckning för en flygning genom 
antingen lufttrafikföretaget självt, genom 
ett marktjänstbolag eller via internet,
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Or. de

Motivering

Det är oklart om den angivna tiden på 45 minuter avser incheckning eller ombordstigning på 
flygplanet.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led c
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”person med nedsatt rörlighet: en person 
som motsvarar definitionen i artikel 2 a i 
förordning (EG) nr 1107/2006 om 
rättigheter i samband med flygresor för 
personer med funktionshinder och 
personer med nedsatt rörlighet,”

”person med funktionshinder eller person 
med nedsatt rörlighet: en person vars 
rörlighet är nedsatt vid användning av 
transporter på grund av någon form av 
fysiskt funktionshinder (sensoriskt eller 
motoriskt, bestående eller tillfälligt), 
psykiskt funktionshinder eller psykisk 
störning eller annan funktionsnedsättning 
eller på grund av ålder och vars situation 
kräver lämplig uppmärksamhet och 
anpassning till hans eller hennes 
särskilda behov av de tjänster som är 
tillgängliga för alla passagerare.”

Or. de

Motivering

För att öka förståelsen och kundvänligheten är det bättre att avstå från alla hänvisningar och 
i stället tydligt ange alla definitioner i denna förordning.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led e
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

m) extraordinära omständigheter: m) extraordinära omständigheter:
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omständigheter som till sin karaktär eller 
sitt ursprung inte innefattas i det berörda 
lufttrafikföretagets normala verksamhet 
och ligger utanför dess kontroll. I denna 
förordning inbegriper extraordinära 
omständigheter de omständigheter som 
beskrivs i bilagan,

omständigheter som till sin karaktär eller 
sitt ursprung inte innefattas i det berörda 
lufttrafikföretagets vanliga verksamhet och 
ligger utanför dess kontroll. I denna 
förordning inbegriper extraordinära 
omständigheter bland annat de 
omständigheter som beskrivs i bilagan,

Or. de

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) har en bekräftad platsreservation på den 
berörda flygningen och, utom i händelse av 
inställd flygning enligt artikel 5 eller 
ändring av tidtabellen enligt artikel 6, har 
inställt sig för ombordstigning

a) har en bekräftad platsreservation på den 
berörda flygningen och, utom i händelse av 
inställd flygning enligt artikel 5 eller 
ändring av tidtabellen enligt artikel 6, har

Or. de

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 3 – punkt 2 – led a – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– på föreskrivet sätt och vid den tidpunkt 
som lufttrafikföretaget, arrangören av 
resepaketet eller en auktoriserad resebyrå 
angett skriftligen i förväg (inbegripet 
elektroniskt)

– genom utfärdande av biljetterna avslutat 
incheckningen på föreskrivet sätt och vid 
den tidpunkt som lufttrafikföretaget, 
arrangören av resepaketet eller en 
auktoriserad resebyrå angett skriftligen i 
förväg (inbegripet elektroniskt)

Or. de
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Motivering

Det är oklart vad som avses med incheckning. Denna ändring och den nya definitionen av 
”incheckning” syftar till att förtydliga att man inte menar den faktiska ombordstigningen.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led a
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 3 – punkt 2 – led a – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– senast 45 minuter före tidtabellsenlig 
avgångstid, eller

– genom utfärdande av biljetterna avslutat 
incheckningen senast 45 minuter före 
tidtabellsenlig avgångstid, eller

Or. de

Motivering

Det är oklart vad som avses med incheckning. Denna ändring och den nya definitionen av 
”incheckning” syftar till att förtydliga att man inte menar den faktiska ombordstigningen.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6. Denna förordning ska också tillämpas 
på passagerare som befordras enligt ett 
paketreseavtal, men ska inte påverka 
passagerares rättigheter enligt rådets 
direktiv 90/314/EEG. En passagerare ska 
ha rätt att lägga fram skadeståndskrav 
enligt denna förordning och enligt rådets 
direktiv 90/314/EEG, men får i fråga om 
samma omständigheter inte ackumulera 
rättigheter enligt båda rättsakterna, om 
rättigheterna syftar till att skydda samma 
intresse eller har samma mål. Denna 
förordning ska inte tillämpas i sådana fall 

”6. Denna förordning ska också tillämpas 
på passagerare som befordras enligt ett 
paketreseavtal, men ska inte påverka 
passagerares rättigheter enligt rådets 
direktiv 90/314/EEG. En passagerare ska 
ha rätt att lägga fram skadeståndskrav 
enligt denna förordning och, samtidigt 
eller separat, enligt rådets direktiv 
90/314/EEG, men får i fråga om samma 
omständigheter inte ackumulera rättigheter 
enligt båda rättsakterna, om rättigheterna 
syftar till att skydda samma intresse eller 
har samma mål. Denna förordning ska inte 



PE516.966v02-00 16/53 PA\1003180SV.doc

SV

då en paketresa ställs in eller försenas av 
andra orsaker än inställd eller försenad 
flygning.”

tillämpas i sådana fall då en paketresa ställs 
in eller försenas av andra orsaker än 
inställd eller försenad flygning.”

Or. de

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led i
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Om passagerare nekas ombordstigning 
mot sin vilja ska lufttrafikföretaget 
omedelbart kompensera dem i enlighet 
med artikel 7 och erbjuda assistans i 
enlighet med artikel 8. Om passageraren
väljer ombokning vid snarast möjliga 
tidpunkt enligt artikel 8.1 b och när 
avgångstiden är minst två timmar efter 
den ursprungliga avgångstiden, ska 
lufttrafikföretaget erbjuda passageraren 
service i enlighet med artikel 9.”

”3. Om passagerare nekas ombordstigning 
för ut- eller återresan mot sin vilja ska 
lufttrafikföretaget kompensera dem snarast 
möjligt i enlighet med artikel 7 och erbjuda 
assistans i enlighet med artikel 8. Om 
dessa passagerare väljer ombokning vid 
snarast möjliga tidpunkt enligt artikel 8.1 b 
ska lufttrafikföretaget erbjuda passageraren 
service i enlighet med artikel 9.”

Or. de

Motivering

Det får inte spela någon roll huruvida man har genomfört utresan eller inte. Dessutom får det 
inte dröja två timmar innan en passagerare erbjuds något att dricka.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led j
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Punkterna 1, 2 och 3 ska också gälla 
för returbiljetter där passageraren nekas 

utgår
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att stiga ombord på en återresa till följd av 
att denne inte utfört utresan eller inte 
betalat en tilläggsavgift för detta ändamål.

Or. de

Motivering

Att en passagerare inte har utfört utresan får inte utgöra grund för att förvägra återresan.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led j
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När en passagerare eller förmedlare som 
agerar för passagerarens räkning 
rapporterar felaktigt stavade namn för en 
eller flera passagerare som inkluderas i ett 
och samma transportavtal och detta kan 
leda till nekad ombordstigning, ska 
lufttrafikföretaget korrigera detta 
åtminstone en gång under perioden fram 
till 48 timmar före avgång utan att debitera 
passageraren eller förmedlaren någon 
tilläggsavgift, utom när lufttrafikföretaget 
hindras att göra detta enligt nationell eller 
internationell lagstiftning.”

5. När en passagerare eller förmedlare som 
agerar för passagerarens räkning 
rapporterar felaktigt stavade namn eller 
titlar för en eller flera passagerare som 
inkluderas i ett och samma transportavtal 
och detta kan leda till nekad 
ombordstigning, ska lufttrafikföretaget 
korrigera detta åtminstone en gång under 
perioden fram till 48 timmar före avgång 
utan att debitera passageraren eller 
förmedlaren någon tilläggsavgift, utom när 
lufttrafikföretaget hindras att göra detta 
enligt nationell eller internationell 
lagstiftning.”

Or. de

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led k
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 5 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) vid ombokning och när den nya 
flygningens rimligen förväntade 
avgångstid ligger minst 2 timmar efter 
den inställda flygningens planerade 
avgångstid, av lufttrafikföretaget erbjudas 
den service som anges i artikel 9, och”

b) av lufttrafikföretaget erbjudas den 
service som anges i artikel 9 vid 
ombokning, och

Or. de

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led m
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. På flygplatser med en årlig trafikvolym 
av minst tre miljoner passagerare under 
minst tre på varandra följande år ska 
flygplatsens ledningsenhet se till att 
verksamheten på flygplatsen och för 
flygplatsanvändarna, särskilt 
lufttrafikföretagen och 
marktjänstföretagen, samordnas med hjälp 
av en lämplig beredskapsplan för möjliga 
situationer där flera flyg ställs in och/eller 
försenas vilket leder till att ett betydande 
antal passagerare blir strandsatta på 
flygplatsen, inbegripet när flygbolag blir 
insolventa eller får sin licens återkallad.
Beredskapsplanen ska säkerställa att 
strandsatta passagerare får tillräcklig 
information och assistans. Flygplatsens 
ledningsenhet ska meddela 
beredskapsplanen och alla ändringar av den 
till det nationella tillsynsorgan som utsetts i 
enlighet med artikel 16. På flygplatser vars 
trafikvolym inte når upp till den ovan 
nämnda tröskeln ska flygplatsens 
ledningsenhet göra alla rimliga insatser för 
att samordna flygplatsanvändarnas 

”5. På EU-flygplatser med en årlig 
trafikvolym av minst tre miljoner 
passagerare under minst tre på varandra 
följande år ska flygplatsens ledningsenhet 
se till att verksamheten på flygplatsen och 
för flygplatsanvändarna, särskilt 
lufttrafikföretagen och 
marktjänstföretagen, samordnas med hjälp 
av en lämplig beredskapsplan för möjliga 
situationer där flera flyg ställs in och/eller 
försenas vilket leder till att ett betydande 
antal passagerare blir strandsatta på 
flygplatsen, inbegripet när flygbolag blir 
insolventa eller får sin licens återkallad.
Beredskapsplanen ska säkerställa att 
strandsatta passagerare får tillräcklig 
information och assistans. Flygplatsens 
ledningsenhet ska meddela 
beredskapsplanen och alla ändringar av den 
till det nationella tillsynsorgan som utsetts i 
enlighet med artikel 16. På flygplatser vars 
trafikvolym inte når upp till den ovan 
nämnda tröskeln ska flygplatsens
ledningsenhet göra alla rimliga insatser för 
att samordna flygplatsanvändarnas 
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verksamhet och för att assistera och 
informera strandsatta passagerare vid 
sådana situationer.”

verksamhet och för att assistera och 
informera strandsatta passagerare vid 
sådana situationer.”

Or. de

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) När förseningen uppgår till minst 
två timmar, den assistans som anges i 
artikel 9.1 a och 9.2.

i) assistans i enlighet med artikel 9.1 a och 
9.2,

Or. de

Motivering

Det är inte rimligt att en passagerare behöver vänta två timmar innan han eller hon får ett 
glas vatten.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) När förseningen uppgår till minst 
fem timmar och innefattar en eller flera 
nätter, den assistans som anges i 
artikel 9.1 b och c.

ii) När förseningen uppgår till minst 
tre timmar, den assistans som anges i 
artikel 8.1.

Or. de

Motivering

Led ii och iii bör stå i omvänd ordning.
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Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6.1 – punkt 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) När förseningen uppgår till minst 
fem timmar, den assistans som anges i 
artikel 8.1 a.

iii) När förseningen uppgår till minst 
tre timmar och innefattar en eller flera 
nätter, den assistans som anges i 
artikel 9.1 b och c.

Or. de

Motivering

Led ii och iii bör stå i omvänd ordning.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) minst fem timmar efter den 
tidtabellsenliga ankomsttiden, i fråga om 
alla resor inom gemenskapen och resor till 
eller från tredjeländer på högst 
3 500 kilometer,

a) minst tre timmar efter den 
tidtabellsenliga ankomsttiden, i fråga om 
alla resor inom gemenskapen, inklusive 
medlemsstaternas utomeuropeiska 
territorier, och resor till eller från 
tredjeländer på högst 3 500 kilometer,

Or. de

Motivering

Den maximala tiden bör rätta sig efter befintlig rättspraxis. Denna bestämmelse bör dock 
även gälla för de utomeuropeiska territorier som tillhör EU.
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Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) minst nio timmar efter den 
tidtabellsenliga ankomsttiden, i fråga om 
resor till eller från tredjeländer på mellan
3 500 och 6 000 kilometer,

b) minst fem timmar efter den 
tidtabellsenliga ankomsttiden, i fråga om 
resor till eller från tredjeländer på över 
3 500 kilometer,

Or. de

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) minst tolv timmar efter den 
tidtabellsenliga ankomsttiden, i fråga om 
resor till eller från tredjeländer på minst 
6 000 kilometer.

utgår

Or. de

Motivering

Det bör finnas högst två olika nivåer.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Punkt 2 ska också tillämpas när det 3. Punkt 2 ska också tillämpas när det 
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lufttrafikföretag som utför flygningen har 
ändrat den tidtabellsenliga avgångs- och 
ankomsttiden vilket leder till en försening 
av ankomsttiden i förhållande till den 
ursprungliga tidtabellen, såvida 
passageraren inte informeras om denna 
tidtabellsändring tidigare än femton dagar 
före den ursprungliga tidtabellsenliga 
avgångstiden.

lufttrafikföretag som utför flygningen har 
ändrat den tidtabellsenliga avgångs- och 
ankomsttiden vilket leder till en försening 
eller tidigareläggning av ankomsttiden i 
förhållande till den ursprungliga 
tidtabellen, såvida passageraren inte 
informeras om denna tidtabellsändring 
tidigare än femton dagar före den 
ursprungliga tidtabellsenliga avgångstiden.

Or. de

Motivering

Detta är även viktigt när ett flyg tidigareläggs eftersom passageraren riskerar att missa flyget 
om han eller hon inte informeras i tid.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ett lufttrafikföretag ska inte vara 
skyldigt att betala kompensation enligt 
artikel 7, om det kan visa att förseningen 
eller tidtabellsändringen beror på 
extraordinära omständigheter och att 
förseningen eller tidtabellsändringen inte 
skulle ha kunnat undvikas även om alla 
rimliga åtgärder hade vidtagits. Sådana 
extraordinära omständigheter får bara 
åberopas i den utsträckning som de 
påverkar den berörda flygningen eller den 
tidigare flygning som utförts med samma 
luftfartyg.

4. Ett lufttrafikföretag ska inte vara 
skyldigt att betala kompensation enligt 
artikel 7, om det skriftligen kan visa att 
förseningen eller tidtabellsändringen beror 
på extraordinära omständigheter och att 
förseningen eller tidtabellsändringen inte 
skulle ha kunnat undvikas även om alla 
rimliga åtgärder hade vidtagits. Sådana 
extraordinära omständigheter får bara 
åberopas i den utsträckning som de 
påverkar den berörda flygningen eller den 
tidigare flygning som utförts med samma 
luftfartyg. Passageraren har rätt till 
tillräcklig information om dessa 
extraordinära omständigheter, och det ska 
finnas möjlighet till påföljd om denna 
information inte lämnas ut.

Or. de



PA\1003180SV.doc 23/53 PE516.966v02-00

SV

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När en fördröjning på marken 
överskrider en timme ska 
lufttrafikföretaget, med förbehåll för 
säkerhetskrav, kostnadsfritt erbjuda toalett 
och dricksvatten och säkerställa att 
passagerarutrymmet värms upp eller kyls 
ned på lämpligt sätt och att tillräcklig 
medicinsk vård finns tillgänglig vid behov.
När en fördröjning på marken har pågått i 
högst fem timmar ska luftfartyget 
återvända till gaten eller till något annat 
lämpligt avstigningsställe, där passagerarna 
kan stiga av och erhålla den assistans som 
avses i punkt 1, såvida det inte finns 
säkerhetsskäl till att luftfartyget inte kan 
lämna sin position på marken.”

5. När en fördröjning på marken 
överskrider en timme ska 
lufttrafikföretaget, med förbehåll för 
säkerhetskrav, kostnadsfritt erbjuda toalett 
och dricksvatten och säkerställa att 
passagerarutrymmet värms upp eller kyls 
ned på lämpligt sätt och att tillräcklig 
medicinsk vård finns tillgänglig vid behov.
När en fördröjning på marken har pågått i 
högst två timmar ska luftfartyget återvända 
till gaten eller till något annat lämpligt 
avstigningsställe, där passagerarna kan 
stiga av och erhålla den assistans som 
avses i punkt 1, såvida det inte finns 
säkerhetsskäl till att luftfartyget inte kan 
lämna sin position på marken.”

Or. de

Motivering

Det går inte att motivera att passagerare skulle behöva vänta i upp till fem timmar i ett 
flygplan när de istället kan vänta i flygplatsens transitområde.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6a – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en passagerare missar en anslutande 
flygförbindelse till följd av en försening av
eller tidtabellsändring för en föregående 
flygning ska det EG-lufttrafikföretag som 
utför denna anslutande flygförbindelse 

1. När en passagerare missar en anslutande 
flygförbindelse till följd av att en 
föregående flygning försenas, ställs in 
eller får ändrad avgångstid ska det 
EG-lufttrafikföretag som utför denna 
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erbjuda passageraren anslutande flygförbindelse erbjuda 
passageraren

Or. de

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6a – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) den assistans som avses i artikel 9.1 a 
och 9.2, om passagerarens väntetid för en 
anslutande flygning förlängs med minst 
två timmar,

i) den assistans som avses i artikel 9.1 a 
och 9.2,

Or. de

Motivering

Det är inte rimligt att en passagerare behöver vänta två timmar innan han eller hon får 
ett glas vatten.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6a – punkt 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) när den tidtabellsenliga avgångstiden 
för den alternativa flygning eller andra typ 
av transport som erbjuds enligt artikel 8 
ligger minst fem timmar efter den 
tidtabellsenliga avgångstiden för den 
missade flygförbindelsen och om 
förseningen innefattar en eller flera nätter, 
den assistans som avses i artikel 9.1 b och 
c.

iii) när den tidtabellsenliga avgångstiden 
för den alternativa flygning eller andra typ 
av transport som erbjuds enligt artikel 8 
ligger minst tre timmar efter den 
tidtabellsenliga avgångstiden för den 
missade flygförbindelsen och om 
förseningen innefattar en eller flera nätter, 
den assistans som avses i artikel 9.1 b och 
c.
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Or. de

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en passagerare missar en anslutande 
flygförbindelse till följd av att en 
föregående anslutande flygförbindelse 
försenats ska passageraren ha rätt till 
kompensation enligt artikel 6.2 från det 
EG-lufttrafikföretag som utfört den 
föregående flygningen. I detta fall ska 
förseningen beräknas i förhållande till den 
tidtabellsenliga tiden för ankomst till den 
slutliga bestämmelseorten.

2. När en passagerare missar en anslutande 
flygförbindelse till följd av att en 
föregående anslutande flygförbindelse 
försenats, ställts in eller fått ändrad 
avgångstid ska passageraren ha rätt till 
kompensation enligt artikel 6.2 från det 
EG-lufttrafikföretag som utfört den 
föregående flygningen. I detta fall ska 
förseningen beräknas i förhållande till den 
tidtabellsenliga tiden för ankomst till den 
slutliga bestämmelseorten.

Or. de

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led -a (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) I punkt 1 ska inledningsfrasen 
ersättas med följande:
”Vid hänvisning till denna artikel ska 
passagerare få kompensation 
motsvarande det totala betalade priset för 
flygbiljetten, dock högst”

Or. de
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Motivering

För lågprisflygbolag är beloppen orimliga. Att ersätta en biljett som endast har kostat 
49 euro med 250 euro är inte ekonomiskt försvarbart. Därför bör kostnaderna begränsas till 
kostnaderna för biljetten, dock högst de angivna beloppen.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led n
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I punkt 1 ska ordet ”flygningar” ersättas 
med ”resor”.

Punkt 1 a ska ersättas med följande:

”a) 250 euro för alla resor inom EU, 
inklusive de utomeuropeiska territorierna, 
samt för resor till tredjeländer på upp till 
3 500 kilometer.”

Or. de

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Punkt 1 b ska ersättas med följande:
”b) 600 euro vid alla resor till/från 
tredjeländer som överstiger 
3 500 kilometer.”

Or. de
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Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led ab (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) I punkt 1 ska led c utgå.

Or. de

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led o
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. När en passagerare har valt en 
fortsättning av resan enligt artikel 8.1 b kan 
rätten till kompensation uppstå bara en 
gång under resan till den slutliga 
bestämmelseorten, även om ett flyg skulle 
ställas in på nytt eller en anslutande 
flygförbindelse skulle missas under den 
ombokade resan.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led o
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 7 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Lufttrafikföretaget kan ingå ett frivilligt 
avtal med passagerare som ersätter de 
regler om kompensation som anges i punkt 
1, om detta avtal bekräftas i ett dokument 
som undertecknas av passageraren och där 
denne informeras om sin rätt till 
kompensation enligt denna förordning.”

5. Lufttrafikföretaget kan ingå ett frivilligt 
avtal med passagerare som ersätter de 
regler om kompensation som anges i punkt 
1, om detta avtal bekräftas i ett dokument 
som undertecknas av passageraren och där 
denne informeras om sin rätt till 
kompensation enligt denna förordning. Ett 
sådant avtal kan endast ingås efter att de 
händelser som berättigar till 
kompensation har inträffat.”

Or. de

Motivering

Annars skulle det vara möjligt att låta passagerarna underteckna ett sådant avtal redan vid 
biljettbokningen.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 8 – punkt 1 – led a – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Återbetalning inom sju dagar från 
passagerarens begäran, på det sätt som 
anges i artikel 7.3, av flygpriset, för den del 
eller de delar av resan som inte fullföljts 
och för den del eller de delar som fullföljts, 
om flygningen inte längre har något syfte 
med avseende på passagerarens 
ursprungliga resplan, samt dessutom, i 
relevanta fall,

– Återbetalning inom sju dagar från 
passagerarens begäran, på det sätt som 
anges i artikel 7.3, av flygpriset, för den del 
eller de delar av resan som inte fullföljts 
och för den del eller de delar som fullföljts, 
om flygningen inte längre har något syfte 
med avseende på passagerarens 
ursprungliga resplan, samt dessutom, om 
passageraren så önskar,

Or. de
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Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 8 – punkt 1 – led a – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– en returflygning till den första 
avgångsorten snarast möjligt.

– en returflygning, som ska arrangeras av 
det ansvariga lufttrafikföretaget, till den 
första avgångsorten snarast möjligt.

Or. de

Motivering

Det ansvariga lufttrafikföretaget måste organisera en sådan flygning, detta är inte 
passagerarens uppgift.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När passagerare väljer det alternativ som 
avses i punkt 1 b ska de, beroende på
platstillgång, ha rätt till ombokning via ett 
annat lufttrafikföretag eller ett annat 
transportsätt när lufttrafikföretaget inte kan 
befordra passagerarna på sina egna 
flygningar och ankomma till den slutliga 
bestämmelseorten senast 12 timmar efter 
den tidtabellsenliga ankomsttiden. Trots 
det som sägs i artikel 22.1 i förordning 
(EG) nr 1008/2008 får det andra lufttrafik-
eller transportföretaget inte debitera det 
avtalsslutande lufttrafikföretaget ett pris 
som överstiger det genomsnittliga pris som 
betalats av dess egna passagerare för 
likvärdiga tjänster under de tre senaste 
månaderna.

5. När passagerare väljer det alternativ som 
avses i punkt 1 b ska de, beroende på 
platstillgång, ha rätt till ombokning via ett 
annat lufttrafikföretag eller ett annat 
transportsätt när lufttrafikföretaget inte kan 
befordra passagerarna på sina egna 
flygningar och ankomma till den slutliga 
bestämmelseorten senast tre timmar efter 
den tidtabellsenliga ankomsttiden. Trots 
det som sägs i artikel 22.1 i förordning 
(EG) nr 1008/2008 får det andra lufttrafik-
eller transportföretaget inte debitera det 
avtalsslutande lufttrafikföretaget ett pris 
som överstiger det genomsnittliga pris som 
betalats av dess egna passagerare för 
likvärdiga tjänster under de tre senaste 
månaderna.
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Or. de

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Punkt 2 ska ersättas med följande:
2. Passagerare ska dessutom erbjudas att 
utan kostnad ringa två telefonsamtal eller 
skicka fax eller e-postmeddelanden.

Or. de

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att ändra den i kommissionens förslag oförändrade 
artikel 9 2, i vilken telex fortfarande finns omnämnt. Telex är dock idag föråldrat och därmed 
inte längre relevant.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led q
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Om det lufttrafikföretag som utför 
flygningen kan visa att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen beror på extraordinära 
omständigheter och att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen inte skulle ha kunnat 
undvikas även om alla rimliga åtgärder 
hade vidtagits, får det begränsa den totala 
kostnaden för den inkvartering som avses i 
punkt 1 b till 100 euro per natt och 
passagerare och till högst 3 nätter. Om 

”4. Om det lufttrafikföretag som utför 
flygningen kan visa att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen beror på extraordinära 
omständigheter och att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen inte skulle ha kunnat 
undvikas även om alla rimliga åtgärder 
hade vidtagits, får det begränsa den totala 
kostnaden för den inkvartering som avses i 
punkt 1 b till 150 euro per natt och 
passagerare och till högst 3 nätter. Om 
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lufttrafikföretaget väljer att tillämpa denna 
begränsning ska det ändå ge passagerarna 
information om tillgänglig inkvartering 
efter de tre nätterna, utöver de fortsatta 
informationsskyldigheterna enligt 
artikel 14.

lufttrafikföretaget väljer att tillämpa denna 
begränsning ska det ändå ge passagerarna 
information om tillgänglig inkvartering 
efter de två nätterna, utöver de fortsatta 
informationsskyldigheterna enligt 
artikel 14.

Or. de

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led q
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Skyldigheten att erbjuda inkvartering 
enligt punkt 1 b ska inte gälla när den 
berörda flygningen uppgår till högst 
250 kilometer och är planerad att utföras 
av ett luftfartyg med en högsta kapacitet 
på 80 platser, utom när flygningen är en 
anslutande flygförbindelse. Om 
lufttrafikföretaget väljer att tillämpa detta 
undantag ska det ändå ge passagerarna 
information om tillgänglig inkvartering.

utgår

Or. de

Motivering

Det finns ingen anledning att låta avståndet eller flygplanets storlek ha betydelse här.
Passageraren kan inte påverka storleken på flygplanet, och även en kort flygning kan sluta 
mitt i natten. Passageraren ska dock inte behöva sova på en bänk på grund av detta.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led q
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 9 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Om en passagerare väljer återbetalning 
enligt artikel 8.1 a när denne befinner sig 
på avgångsflygplatsen för resan eller 
väljer ombokning till ett senare datum 
enligt artikel 8.1 c, ska passageraren inte få 
några ytterligare rättigheter avseende 
service enligt artikel 9.1 för den berörda 
flygningen.”

6. Om en passagerare väljer återbetalning 
enligt artikel 8.1 a eller väljer ombokning 
till ett senare datum enligt artikel 8.1 c, ska 
passageraren inte få några ytterligare 
rättigheter avseende service enligt artikel 
9.1 för den berörda flygningen. Om 
passageraren kan visa att han eller hon 
har haft kostnader för resan till eller från 
flygplatsen ska passagerarens kostnader 
för att ta sig till avreseorten för den resa 
som inte har genomförts ersättas till 
fullo.”

Or. de

Motivering

Detta omfattar kostnader för resa till eller från flygplatsen med bus, tåg eller taxi samt 
parkeringsavgifter i flygplatsens parkeringshus om dessa kan beläggas.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led q
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 9 – punkt 7 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Ett lufttrafikföretag får endast avbryta 
eller upphöra med assistans eller service 
om fortsatt assistans eller service skulle 
medföra att flygningen uppenbart skulle 
försenas ytterligare.

Or. de

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11
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Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Det lufttrafikföretag som utför 
flygningen ska inte tillämpa de 
begränsningar som anges i artikel 9.4 och 
9.5 om passageraren är en person med 
nedsatt rörlighet eller en person som 
medföljer en sådan person, ett barn som 
reser ensamt, en gravid person eller person 
som behöver särskild medicinsk vård, på 
villkor att lufttrafikföretaget eller dess 
agent eller arrangören av resepaketet har 
underrättats om personens särskilda 
behov minst 48 timmar före den 
tidtabellsenliga avgångstiden. Denna 
underrättelse ska anses täcka hela resan 
samt återresan om båda resorna har 
avtalats med samma lufttrafikföretag.”

”3. Det lufttrafikföretag som utför
flygningen ska inte tillämpa de 
begränsningar som anges i artikel 9.4 och 
9.5 om passageraren är en person med 
nedsatt rörlighet eller en person som 
medföljer en sådan person, ett barn som 
reser ensamt, en gravid person eller person 
som behöver särskild medicinsk vård.”

Or. de

Motivering

Underrättelsen får inte spela någon roll eftersom dessa personer alltid ska omfattas av 
ett särskilt skydd.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11a (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 12 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 12 ska andra stycket ändras på 
följande sätt:
”Denna förordning gäller oberoende av 
om passageraren har rätt till ytterligare 
kompensation. Kompensation som 
beviljas enligt denna förordning får inte 
räknas av från sådan ytterligare 
kompensation.”
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Or. de

Motivering

I den ursprungliga förordningen fanns det olika tolkningsmöjligheter, vilket bör undvikas. Det 
finns ett pågående mål hos domstolen om detta (X ZR/111/12).

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det lufttrafikföretag som utför 
flygningen betalar kompensation eller 
fullgör andra skyldigheter enligt denna 
förordning får ingen bestämmelse i denna 
förordning eller i nationell lagstiftning 
tolkas som en inskränkning av 
lufttrafikföretagets rätt att begära 
kompensation, för de kostnader som 
uppstått genom denna förordning, från 
tredje parter som bidragit till den händelse 
som gett upphov till kompensationen eller 
de andra skyldigheterna.”

När det lufttrafikföretag som utför 
flygningen betalar kompensation eller 
fullgör andra skyldigheter enligt denna 
förordning får ingen bestämmelse i denna 
förordning, nationell lagstiftning eller 
allmänna villkor tolkas som en 
inskränkning av lufttrafikföretagets rätt att 
få ersättning för de kostnader som uppstått 
genom denna förordning, från tredje parter 
som bidragit till den händelse som gett 
upphov till kompensationen eller de andra 
skyldigheterna.”

Or. de

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det lufttrafikföretag som utför 
flygningen nekar ombordstigning eller 
ställer in en flygning ska det ge varje 
berörd passagerare skriftlig information om 
reglerna för kompensation och assistans i 
enlighet med denna förordning, inklusive 

2. När det lufttrafikföretag som utför 
flygningen nekar ombordstigning eller 
ställer in en flygning ska det omedelbart ge 
varje berörd passagerare skriftlig 
information om reglerna för kompensation 
och assistans i enlighet med denna 
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information om eventuella begränsningar 
enligt artikel 9.4 och 9.5. Även passagerare 
som utsatts för en försening eller 
tidtabellsändring motsvarande minst två 
timmar ska erhålla sådan information.
Passagerarna ska också ges skriftlig 
information om hur de för 
reklamationsärenden behöriga organ som 
utsetts enligt artikel 16a kan kontaktas.

förordning, inklusive information om 
eventuella begränsningar enligt artikel 9.4 
och 9.5 samt en uttrycklig hänvisning till 
den tidsfrist för reklamationer som anges 
i artikel 16a.2. Även passagerare som 
utsatts för en försening eller 
tidtabellsändring motsvarande minst två 
timmar ska erhålla sådan information.
Passagerarna ska också ges skriftlig 
information om hur de för 
reklamationsärenden behöriga organ och 
nationella tillsynsorgan som utsetts enligt 
artikel 16a kan kontaktas.

Or. de

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När en flygning ställs in eller avgången 
försenas ska det lufttrafikföretag som utför 
flygningen informera passagerarna om 
detta så snart som möjligt och i alla 
händelser senast 30 minuter efter den 
tidtabellsenliga avgångstiden samt om den 
uppskattade nya avgångstiden så snart som 
uppgifter om detta finns tillgängliga, 
förutsatt att lufttrafikföretaget har fått 
passagerarnas kontaktuppgifter enligt 
punkterna 6 och 7 i de fall biljetterna 
köpts via en förmedlare.

5. När en flygning ställs in eller avgången 
försenas ska det lufttrafikföretag som utför 
flygningen informera passagerarna om 
detta så snart som möjligt och i alla 
händelser senast 30 minuter före den 
tidtabellsenliga avgångstiden samt om den 
uppskattade nya avgångstiden så snart som 
uppgifter om detta finns tillgängliga.

Or. de

Motivering

Om passagerare får information först 30 minuter efter den tidtabellsenliga avgångstiden har 
de redan suttit i en timme (sedan ombordstigningstiden) vid utgången utan att få information.
Informationen måste ges tidigare. Passagerarna måste få information på plats snarare än via 
kontaktuppgifter. Det är inget krav att passagerarna ska läsa igenom denna information, och 
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alla kommer inte att göra det. Dessutom kommer en del passagerare att ha stängt av sina 
mobiltelefoner eftersom ombordstigningen egentligen redan skulle ha inletts.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När en passagerare inte köper sin biljett 
direkt av det lufttrafikföretag som utför 
flygningen, utan via en förmedlare som är 
etablerad i unionen, ska denna förmedlare 
tillhandahålla lufttrafikföretaget 
passagerarens kontaktuppgifter, på villkor 
att passageraren gett ett uttryckligt 
skriftligt tillstånd till detta. Detta tillstånd 
får enbart ges i form av ett tillval.
Lufttrafikföretaget får enbart använda 
dessa kontaktuppgifter för att fullgöra sin 
informationsskyldighet enligt denna artikel
och inte för marknadsföringsändamål, och 
ska radera kontaktuppgifterna senast 
72 timmar efter det att transportavtalet 
fullgjorts. Behandling och lagring av och 
åtkomst till dessa uppgifter ska ske i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 95/46/EG om skydd för 
enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter.

6. När en passagerare inte köper sin biljett 
direkt av det lufttrafikföretag som utför 
flygningen, utan via en förmedlare som är 
etablerad i unionen, ska denna förmedlare 
tillhandahålla lufttrafikföretaget 
passagerarens kontaktuppgifter, på villkor 
att passageraren gett ett uttryckligt 
skriftligt tillstånd till detta. Detta tillstånd 
får enbart ges i form av ett tillval.
Lufttrafikföretaget får enbart använda 
dessa kontaktuppgifter för att fullgöra sin 
informationsskyldighet enligt denna 
förordning och inte för 
marknadsföringsändamål, och ska radera 
kontaktuppgifterna senast 7 dagar efter det 
att transportavtalet fullgjorts. Behandling 
och lagring av och åtkomst till dessa 
uppgifter ska ske i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG om skydd för enskilda personer 
med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter.

Or. de

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 16a – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid tidpunkten för bokningen ska 
lufttrafikföretag informera passagerarna 
om förfarandena för hantering av 
skadeståndskrav och reklamationer i 
samband med de rättigheter som fastställs i 
denna förordning och om vart passagerare 
kan vända sig för att framföra 
skadeståndskrav och reklamationer, 
inbegripet på elektronisk väg.
Lufttrafikföretag ska också informera 
passagerare om det eller de organ som 
ansvarar för hanteringen av passagerares 
reklamationer.

1. Vid tidpunkten för bokningen ska 
lufttrafikföretag informera passagerarna 
om förfarandena för hantering av 
skadeståndskrav och reklamationer i 
samband med de rättigheter som fastställs i 
denna förordning och om vart passagerare 
kan vända sig för att framföra 
skadeståndskrav och reklamationer, 
inbegripet på elektronisk väg.
Lufttrafikföretag ska också informera 
passagerare om det eller de organ som 
ansvarar för hanteringen av passagerares 
reklamationer samt om den tidsfrist för 
reklamationer som anges i artikel 16a 2.

Or. de

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 16a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En passagerare som vill göra en 
reklamation hos ett lufttrafikföretag i fråga 
om sina rättigheter enligt denna förordning 
ska göra det inom tre månader från den dag 
då flygningen utfördes eller skulle ha 
utförts. Lufttrafikföretaget ska inom 
sju dagar efter det att reklamationen har 
mottagits bekräfta mottagandet för 
passageraren. Lufttrafikföretaget ska inom 
två månader efter det att reklamationen har 
mottagits ge passageraren ett fullständigt 
svar.

2. En passagerare som vill framföra ett 
skadeståndskrav eller göra en reklamation
hos ett lufttrafikföretag i fråga om sina 
rättigheter enligt denna förordning ska göra 
det skriftligen eller elektroniskt inom 
tre månader från den dag då flygningen 
enligt bokningen skulle ha inletts.
Lufttrafikföretaget ska inom sju dagar efter 
det att skadeståndskravet eller
reklamationen har mottagits bekräfta 
mottagandet för passageraren.
Lufttrafikföretaget ska inom två månader 
efter det att skadeståndskravet eller
reklamationen har mottagits ge 
passageraren ett fullständigt svar.

Or. de
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Motivering

Här blandas rättigheter och reklamationer. En officiell reklamation enligt punkt 4 görs först 
när passageraren vänder sig till ett organ som har utsetts att hantera reklamationer mot 
lufttrafikföretagens svar.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6a – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det civilrättsliga skadeståndskravet 
preskriberas om inte kravet framförs i 
domstol inom två år efter att grunden för
kravet uppstår. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att parter som i syfte att söka 
lösa en tvist tillämpar alternativa 
tvistlösningsförfaranden från nationella 
tillsynsorgan eller alternativa 
tvistlösningsorgan i enlighet med direktiv 
2013/11/EU av den 21 maj 2013 och 
vilkas resultat inte är bindande, inte 
senare förhindras att inleda ett 
domstolsförfarande i förhållande till 
tvisten genom att talefristerna eller 
preskriptionstiderna löper ut under det 
alternativa tvistlösningsförfarandet. Detta 
ska inte påverka bestämmelserna om 
talefrister och preskriptionstider i 
internationella överenskommelser som 
medlemsstaterna är part i.

Or. de

Motivering

För att skapa enhetliga villkor och för att förenkla för konsumenterna bör enhetliga regler 
gälla här. Innehållet i stycket är identiskt med det nyligen antagna direktivet om alternativ 
tvistlösning.
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Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 16a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
relevant EU-lagstiftning och nationell 
lagstiftning, utse ett eller flera nationella 
organ med ansvar för tvistlösning utanför 
domstol mellan lufttrafikföretag och 
passagerare med avseende på de rättigheter 
som omfattas av denna förordning.

3. Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
relevant EU-lagstiftning och nationell 
lagstiftning, utse ett eller flera nationella 
organ med ansvar för tvistlösning utanför 
domstol mellan lufttrafikföretag och 
passagerare (skadeståndskrav) med 
avseende på de rättigheter som omfattas av 
denna förordning.

Or. de

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 16a – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det utsedda organet ska inom sju dagar 
efter det att reklamationen har mottagits 
bekräfta detta och sända en kopia till det 
relevanta nationella tillsynsorganet. Det 
slutliga svaret till den som reklamerar får 
inte dröja mer än tre månader från 
mottagandet av reklamationen. En kopia av 
det slutliga svaret ska också lämnas till det 
nationella tillsynsorganet.

5. Det utsedda organet ska inom sju dagar 
efter det att reklamationen har mottagits 
bekräfta detta och sända en kopia till det 
relevanta nationella tillsynsorganet. Det 
slutliga svaret till den som reklamerar får 
under inga omständigheter dröja mer än 
90 kalenderdagar från mottagandet av 
reklamationen.  En kopia av det slutliga 
svaret ska också lämnas till det nationella 
tillsynsorganet.

Or. de

Motivering

Detta skulle då vara detsamma som i direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning.
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Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 16a – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Oberoende av nämnda nationella 
genomförandeorgan har passageraren 
fortfarande rätt att lämna in en klagan i 
en civil domstol.

Or. de

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 16b – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. På begäran av en medlemsstat eller på 
eget initiativ ska kommissionen granska 
skillnader i tillämpning och kontroll av 
efterlevnaden av denna förordning, i 
synnerhet när det gäller tolkningen av 
extraordinära omständigheter, och 
förtydliga bestämmelserna i förordningen i 
syfte att främja enhetlig tillämpning. I detta 
syfte får kommissionen anta en 
rekommendation efter samråd med den 
kommitté som avses i artikel 16c.

4. På begäran av en medlemsstat eller på 
eget initiativ ska kommissionen granska 
skillnader i tillämpning och kontroll av 
efterlevnaden av denna förordning, i 
synnerhet när det gäller tolkningen av 
extraordinära omständigheter, och 
förtydliga bestämmelserna i förordningen 
genom en delegerad rättsakt för att 
komplettera bilaga I, i syfte att främja 
enhetlig tillämpning. I detta syfte får 
kommissionen anta en rekommendation 
efter samråd med den kommitté som avses 
i artikel 16c.

Or. de

Motivering

Detta måste ske genom en delegerad rättsakt. Denna förteckning är ändå inte uttömmande.
Det får stora konsekvenser för konsumenten/passageraren.
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Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 18
Förordning (EG) nr 2027/97
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. EG-lufttrafikföretaget ska 
tillhandahålla en reklamationsblankett vid 
flygplatsen som gör det möjligt för 
passagerare att omedelbart reklamera 
skadat eller försenat bagage. En sådan 
reklamationsblankett, som kan utgöras av 
en rapport om drabbad egendom –
PIR-rapport (Property Irregularity Report), 
ska av lufttrafikföretaget vid flygplatsen 
godtas som reklamation i enlighet med 
artikel 31.2 i Montrealkonventionen.
Denna möjlighet ska inte påverka 
passagerares rättigheter att reklamera på 
andra sätt inom de tidsfrister som anges i 
Montrealkonventionen.”

”2. EG-lufttrafikföretaget ska 
tillhandahålla en reklamationsblankett på 
alla officiella EU-språk vid flygplatsen 
som gör det möjligt för passagerare att 
omedelbart reklamera skadat eller försenat 
bagage. En sådan reklamationsblankett, 
som kan utgöras av en rapport om drabbad 
egendom – PIR-rapport (Property 
Irregularity Report), ska av 
lufttrafikföretaget vid flygplatsen godtas 
som reklamation i enlighet med artikel 31.2 
i Montrealkonventionen. Denna möjlighet 
ska inte påverka passagerares rättigheter att 
reklamera på andra sätt inom de tidsfrister 
som anges i Montrealkonventionen.”

Or. de

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 19
Förordning (EG) nr 2027/97
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i punkt 1 ska en sådan 
förskottsutbetalning inte understiga ett 
belopp på 18 096 SDR uttryckt i euro per 
passagerare vid dödsfall. Kommissionen 
ska ges befogenhet att anpassa detta belopp 
genom en delegerad akt i enlighet med 
artikel 6c, mot bakgrund av ett beslut av 
Internationella civila 
luftfartsorganisationen i enlighet med 

”2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i punkt 1 ska en sådan 
förskottsutbetalning inte understiga ett 
belopp på 20 000 euro per passagerare vid 
dödsfall. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anpassa detta belopp genom 
en delegerad akt i enlighet med artikel 6c, 
mot bakgrund av ett beslut av 
Internationella civila 
luftfartsorganisationen i enlighet med 
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artikel 24.2 i Montrealkonventionen.
Ändringar av ovannämnda belopp ska 
också ändra motsvarande belopp i 
bilagan.”

artikel 24.2 i Montrealkonventionen.
Ändringar av ovannämnda belopp ska 
också ändra motsvarande belopp i 
bilagan.”

Or. de

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 21
Förordning (EG) nr 2027/97
Artikel 6c – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för de 
villkor som anges i denna artikel.

1. Befogenheten att anta delegerade akter 
för alla dessa förordningar ges till 
kommissionen med förbehåll för de villkor 
som anges i denna artikel.

Or. de

Motivering

Artikel 6c ska gälla för både förordning (EG) nr 261/2004 och 2027/97.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – led 21
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6d – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Lufttrafikföretagen får själva fastställa 
villkoren för transport av bagage och ska i
samband med bokningen och vid 
incheckningsdisken (inbegripet 
incheckningsautomaterna för 
självbetjäning) tydligt ange hur mycket 
handbagage och incheckat bagage som är 
tillåtet på varje flygning som ingår i en 
passagerares platsreservation, inbegripet 

1. Lufttrafikföretagen får själva fastställa 
villkoren för transport av bagage och ska i 
början av varje bokningsförfarande och 
vid incheckningsdisken (inbegripet
incheckningsautomaterna för 
självbetjäning) tydligt ange hur mycket 
handbagage och incheckat bagage som är 
tillåtet på varje flygning som ingår i en 
passagerares platsreservation, inbegripet 
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eventuella begränsningar av antalet bagage.
Om transporten av bagage är förknippad 
med extra avgifter ska lufttrafikföretaget ge 
tydlig information om dessa i samband 
med bokningen och, på begäran, på 
flygplatsen.

eventuella begränsningar av antalet bagage.
Om transporten av bagage är förknippad 
med extra avgifter ska lufttrafikföretaget ge 
tydlig information om dessa i början av 
bokningsförfarandet och, på begäran, på 
flygplatsen. Extra avgifter måste anges 
klart och tydligt och måste oberoende av 
bokningssätt kunna betalas i samband 
med bokningen av resan. Dessa gäller 
även för sådana leverantörer som 
erbjuder flygresor i lufttrafikföretagens 
namn. Extra avgifter utgör en del av det 
totala priset för flygbiljetten.

Or. de

Motivering

Kravet på pristransparens redan i början av bokningsförfarandet i enlighet med vad som 
redan har införts genom förordning (EG) nr 1008/2008, upprepas här. I detta sammanhang 
måste åtagandena gälla för alla försäljningsställen, även till exempel resebyråer, 
reseportaler på internet och förmedlare.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 21
Förordning (EG) nr 2027/97
Artikel 6d – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Storleken för ett handbagage ska 
uppgå till minst 55 cm x 40 cm x 20 cm 
och får väga minst 6 kilo.

Or. de

Motivering

Dessa begränsningar är de minsta storlekarna hos de flygbolag som för närvarande är 
verksamma. Syftet med dessa minimistorlekar är att undvika att extra avgifter för minimala 
handbagage införs i framtiden.
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Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 21
Förordning (EG) nr 2027/97
Artikel 6d – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om ett handbagage tas ur flygplanet 
och lastas i lastutrymmet innan 
passageraren går ombord eller innan 
flygplanet startar måste bagaget ges 
tillbaka som handbagage till passageraren 
när denne lämnar planet.

Or. de

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 21
Förordning (EG) nr 2027/97
Artikel 6e – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EG-lufttrafikföretag ska tillåta 
passagerare att medföra ett 
musikinstrument i passagerarutrymmet på 
ett luftfartyg i enlighet med gällande 
säkerhetsbestämmelser och de tekniska 
specifikationer och begränsningar som 
gäller för det berörda luftfartyget.
Musikinstrument får medföras i
flygplanskabinen om de kan förvaras säkert 
i ett lämpligt bagageutrymme i kabinen 
eller under ett lämpligt passagerarsäte. Ett 
lufttrafikföretag får bestämma att ett 
musikinstrument ska ingå i en passagerares 
tillåtna handbagage och inte får medföras 
utöver detta.

1. EG-lufttrafikföretag kan tillåta 
passagerare att medföra ett 
musikinstrument i passagerarutrymmet på 
ett luftfartyg i enlighet med gällande 
säkerhetsbestämmelser och de tekniska 
specifikationer och begränsningar som 
gäller för det berörda luftfartyget.
Musikinstrument får medföras i 
flygplanskabinen om de kan förvaras säkert 
i ett lämpligt bagageutrymme i kabinen 
eller under ett lämpligt passagerarsäte. Ett 
lufttrafikföretag får bestämma att ett 
musikinstrument ska ingå i en passagerares 
tillåtna handbagage och inte får medföras 
utöver detta.

Or. de
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Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – led 21
Förordning (EG) nr 2027/97
Artikel 6e – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ett musikinstrument är för stort för 
att kunna förvaras säkert i ett lämpligt 
bagageutrymme i kabinen eller under ett 
lämpligt passagerarsäte får 
lufttrafikföretaget begära att betalning 
erläggs för ytterligare en färdbiljett om 
sådana musikinstrument medförs som 
handbagage på ett andra säte. Om betalning 
erläggs för ett andra säte bör 
lufttrafikföretaget göra rimliga 
ansträngningar för att placera passagerare 
och instrument tillsammans.
Musikinstrument ska, om möjligt och på 
begäran, transporteras i en uppvärmd del 
av luftfartygets lastutrymme och i enlighet 
med gällande säkerhetsbestämmelser och 
de utrymmesbegränsningar och tekniska 
specifikationer som gäller för det berörda 
luftfartyget. Ett lufttrafikföretag ska tydligt 
ange villkor och gällande avgifter för 
transport av musikinstrument.”

2. Om ett musikinstrument är för stort för 
att kunna förvaras säkert i ett lämpligt 
bagageutrymme i kabinen eller under ett 
lämpligt passagerarsäte får 
lufttrafikföretaget begära att betalning 
erläggs för ytterligare en färdbiljett, som 
ska vara undantagen från tillämpliga 
flygplatsskatter, om sådana 
musikinstrument medförs som handbagage 
på ett andra säte. Om betalning erläggs för 
ett andra säte bör lufttrafikföretaget göra 
rimliga ansträngningar för att placera 
passagerare och instrument tillsammans.
Musikinstrument ska, om möjligt och på 
begäran, transporteras i en uppvärmd del 
av luftfartygets lastutrymme och i enlighet 
med gällande säkerhetsbestämmelser och 
de utrymmesbegränsningar och tekniska 
specifikationer som gäller för det berörda 
luftfartyget. Ett lufttrafikföretag ska 
märka sådana instrument med särskilda 
etiketter för att säkerställa att dessa 
behandlas med erforderlig aktsamhet. Ett 
lufttrafikföretag ska tydligt ange villkor 
och gällande avgifter för transport av 
musikinstrument.”

Or. de

Motivering

Om en extra sittplats måste köpas till för ett instrument måste denna undantas från 
tillämpliga skatter, eller åtminstone från flygplatsskatterna.

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning. Den gäller även för alla 
flyg och resor vars planerade avgångstid 
enligt bokningen är efter 00.00 denna 
dag.

Or. de

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilagan – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Följande omständigheter ska betraktas 
som extraordinära:

1. Följande omständigheter ska alltid 
bindande betraktas som extraordinära:

Or. de

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilagan – punkt 1 – Ordningsföljd under punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Motivering

Ordningen måste återspegla orsakernas betydelse.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilagan– punkt 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii. Tekniska problem som inte är normala 
för driften av luftfartyget, t.ex. upptäckt av 
fel under flygningen som gör att färden inte 
kan fortsätta på ett normalt sätt eller ett 
dolt tillverkningsfel som upptäcks av 
tillverkaren eller en behörig myndighet och 
som inverkar negativt på flygsäkerheten.

ii. Tekniska problem som inte är normala 
för driften av luftfartyget, t.ex. upptäckt av 
fel under flygningen som gör att färden inte 
kan fortsätta på ett normalt sätt och ett dolt 
tillverkningsfel som upptäcks av 
tillverkaren eller en behörig myndighet och 
som inverkar negativt på flygsäkerheten.

Or. de

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilagan – punkt 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii. Säkerhetsrisker, sabotage eller terrorism 
som omöjliggör säker flygning.

iii. Krig, politiska oroligheter och 
upplopp, säkerhetsrisker, sabotage eller 
terrorism som omöjliggör säker flygning.

Or. de
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Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilagan – punkt 1 – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv. Livshotande hälsorisker eller 
medicinska nödsituationer som kräver att 
den berörda flygningen avbryts eller 
ändras.

iv. Hälsorisker eller medicinska 
nödsituationer som kräver att den berörda 
flygningen avbryts eller ändras.

Or. de

Motivering

Det är oklart vem som ska avgöra när en hälsorisk är livshotande.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilagan – punkt 1 – led vii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vii. Arbetsmarknadskonflikt hos det 
lufttrafikföretag som utför flygningen 
eller hos viktiga tjänsteleverantörer som 
t.ex. flygplatser och leverantörer av 
flygtrafiktjänst.

vii. Arbetsmarknadskonflikt hos viktiga 
tjänsteleverantörer som t.ex. flygplatser 
och leverantörer av flygtrafiktjänst.

Or. de

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilagan – punkt 1 – led iiia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia. Arbetsmarknadskonflikter hos det 
lufttrafikföretag som utför flygningen.

Or. de

Motivering

Arbetsmarknadskonflikter hos det lufttrafikföretag som utför flygningen kan kontrolleras och 
undvikas och kan därför inte räknas som en extraordinär omständighet, till skillnad från 
arbetsmarknadskonflikter hos andra företag.

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilagan – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i. Tekniska problem som är normala för 
driften av luftfartyget, t.ex. problem som 
upptäcks i samband med rutinmässigt 
underhåll eller tillsyn före flygning, eller 
som uppstår på grund av underlåtenhet att 
korrekt utföra sådant underhåll eller sådan 
tillsyn före flygning.

i. i. Tekniska problem som är normala för 
driften av luftfartyget, t.ex. problem som 
borde ha upptäckts i samband med 
rutinmässigt underhåll eller tillsyn före 
flygning, eller som uppstår på grund av 
underlåtenhet att korrekt utföra sådant 
underhåll eller sådan tillsyn före flygning.

Or. de

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Bilaga 2
Förordning (EG) nr 2027/97
Bilagan – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det finns inga ekonomiska gränser för 
skadeståndsansvaret vid passagerares 
kroppsskada eller dödsfall till följd av 
olycka ombord på luftfartyget eller under 

Det finns inga ekonomiska gränser för 
skadeståndsansvaret vid passagerares 
kroppsskada eller dödsfall till följd av 
olycka ombord på luftfartyget eller under 
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ombord- eller avstigning. För skador upp 
till 113 100 SDR (likartat belopp i lokal 
valuta) får lufttrafikföretaget inte neka 
eller begränsa sitt skadeståndsansvar.
Utöver det beloppet är lufttrafikföretaget 
inte skadeståndsansvarigt om det kan 
bevisa att det inte vållat skadan, eller att 
skadan enbart vållats av en tredje part.

ombord- eller avstigning. För skador upp 
till 130 000 euro får lufttrafikföretaget inte 
neka eller begränsa sitt skadeståndsansvar.
Utöver det beloppet är lufttrafikföretaget 
inte skadeståndsansvarigt om det kan 
bevisa att det inte vållat skadan, eller att 
skadan enbart vållats av en tredje part.

Or. de

Motivering

Detta är en EU-förordning. Här behöver inte SDR användas som valuta. För konsumenten är 
avrundade belopp i euro enklast. Storleken på beloppet kan justeras genom delegerade akter.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Bilaga 2
Förordning (EG) nr 2027/97
Bilagan – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en passagerare dödas eller skadas ska 
lufttrafikföretaget betala det förskott som 
behövs för att tillgodose omedelbara 
ekonomiska behov inom 15 dagar från det 
att den person som har rätt till ersättning 
har identifierats. En sådan 
förskottsutbetalning ska vid dödsfall vara 
minst 18 096 SDR (likartat belopp i lokal 
valuta).

Om en passagerare dödas eller skadas ska 
lufttrafikföretaget betala det förskott som 
behövs för att tillgodose omedelbara 
ekonomiska behov inom 15 dagar från det 
att den person som har rätt till ersättning 
har identifierats. En sådan 
förskottsutbetalning ska vid dödsfall vara 
minst 21 000 euro.

Or. de

Motivering

Detta är en EU-förordning. Här behöver inte SDR användas som valuta. För konsumenten är 
avrundade belopp i euro enklast. Storleken på beloppet kan justeras genom delegerade akter.

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Bilaga 2
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Förordning (EG) nr 2027/97
Bilagan – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid förseningar för passagerare är 
lufttrafikföretaget skadeståndsansvarigt, 
om det inte vidtagit alla rimliga åtgärder 
för att undvika skadan eller om det var 
omöjligt för det att vidta sådana åtgärder.
Skadeståndsansvaret vid förseningar för 
passagerare är begränsat till 4 694 SDR 
(likartat belopp i lokal valuta).

Vid förseningar för passagerare är 
lufttrafikföretaget skadeståndsansvarigt, 
om det inte vidtagit alla rimliga åtgärder 
för att undvika skadan eller om det var 
omöjligt för det att vidta sådana åtgärder.
Skadeståndsansvaret vid förseningar för 
passagerare är begränsat till 5 200 euro.

Or. de

Motivering

Detta är en EU-förordning. Här behöver inte SDR användas som valuta. För konsumenten är 
avrundade belopp i euro enklast. Storleken på beloppet kan justeras genom delegerade akter.

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Bilaga 2
Förordning (EG) nr 2027/97
Bilagan – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid förlust av, skada på eller försening av 
bagage är lufttrafikföretaget 
skadeståndsansvarigt för skador upp till 
1 113 SDR (likartat belopp i lokal valuta);
gränsen för ersättning ska gälla per 
passagerare och inte per incheckat bagage, 
såvida inte lufttrafikföretaget och 
passageraren har kommit överens om en 
högre gräns genom en särskild 
intresseförklaring. Beträffande skadat eller 
förlorat bagage har lufttrafikföretaget inget 
skadeståndsansvar om skadan eller 
förlusten beror på bagagets egenskaper 
eller på att det är defekt. Vid förseningar av 
bagage är lufttrafikföretaget inte 
skadeståndsansvarigt, om det vidtagit alla 
rimliga åtgärder för att undvika skadorna 

Bagage ska anses vara förlorat efter 
15 dagar. Vid förlust av, skada på eller 
försening av bagage är lufttrafikföretaget 
skadeståndsansvarigt för skador upp till 
1 300 euro; gränsen för ersättning ska gälla 
per passagerare och inte per incheckat 
bagage, såvida inte lufttrafikföretaget och 
passageraren har kommit överens om en 
högre gräns genom en särskild 
intresseförklaring. Beträffande skadat eller 
förlorat bagage har lufttrafikföretaget inget 
skadeståndsansvar om skadan eller 
förlusten beror på bagagets egenskaper 
eller på att det är defekt. Vid förseningar av 
bagage är lufttrafikföretaget inte 
skadeståndsansvarigt, om det vidtagit alla 
rimliga åtgärder för att undvika skadorna 



PE516.966v02-00 52/53 PA\1003180SV.doc

SV

till följd av förseningen eller om det var 
omöjligt för det att vidta sådana åtgärder.
Vad gäller handbagage, inklusive 
personliga artiklar, är lufttrafikföretaget 
skadeståndsansvarigt endast om det vållat 
skadan.

till följd av förseningen eller om det var 
omöjligt för det att vidta sådana åtgärder.
Vad gäller handbagage, inklusive 
personliga artiklar, är lufttrafikföretaget 
skadeståndsansvarigt endast om det vållat 
skadan.

Or. de

Motivering

Detta är en EU-förordning. Här behöver inte SDR användas som valuta. För konsumenten är 
avrundade belopp i euro enklast. Storleken på beloppet kan justeras genom delegerade akter.

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Bilaga 2
Förordning (EG) nr 2027/97
Bilagan – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En passagerare kan få rätt till en högre 
ekonomisk gräns för skadeståndsansvar 
genom att göra en särskild förklaring 
senast vid incheckningen och genom att på 
begäran betala en tilläggsavgift. En sådan 
tilläggsavgift ska grundas på en tariff som 
hänför sig till extrakostnaderna för 
transport och försäkring av bagaget i fråga 
över gränsen för skadeståndsansvar på 
1 131 SDR. Passagerarna ska på begäran 
kunna ta del av tariffen. Passagerare med 
funktionshinder och passagerare med 
nedsatt rörlighet ska systematiskt och 
kostnadsfritt erbjudas möjlighet att göra en 
särskild intresseförklaring avseende 
transporten av deras rörelsehjälpmedel.

En passagerare kan få rätt till en högre 
ekonomisk gräns för skadeståndsansvar 
genom att göra en särskild förklaring 
senast vid incheckningen och genom att på 
begäran betala en tilläggsavgift. En sådan 
tilläggsavgift ska grundas på en tariff som 
hänför sig till extrakostnaderna för 
transport och försäkring av bagaget i fråga 
över gränsen för skadeståndsansvar på 
1 150 euro. Passagerarna ska på begäran 
kunna ta del av tariffen. Passagerare med 
funktionshinder och passagerare med 
nedsatt rörlighet ska systematiskt och 
kostnadsfritt erbjudas möjlighet att göra en 
särskild intresseförklaring avseende 
transporten av deras rörelsehjälpmedel.

Or. de

Motivering

Detta är en EU-förordning. Här behöver inte SDR användas som valuta. För konsumenten är 
avrundade belopp i euro enklast. Storleken på beloppet kan justeras genom delegerade akter.
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Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Bilaga 2
Förordning (EG) nr 2027/97
Bilagan – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om bagaget är skadat, försenat, förlorat 
eller förstört ska passageraren snarast 
möjligt göra en skriftlig reklamation hos 
lufttrafikföretaget. Vid skada ska 
passageraren reklamera inom sju dagar
och vid försening inom 21 dagar, i båda 
fallen från den dag då bagaget ställts till 
passagerarens förfogande. För att dessa 
tidsfrister enkelt ska kunna uppfyllas ska 
lufttrafikföretaget erbjuda passagerarna 
möjlighet att fylla i en 
reklamationsblankett på flygplatsen. En 
sådan reklamationsblankett, som också kan 
utgöras av en rapport om drabbad egendom 
– PIR-rapport (Property Irregularity 
Report), ska av lufttrafikföretaget vid 
flygplatsen godtas som reklamation.

Om bagaget är skadat, försenat, förlorat 
eller förstört ska passageraren snarast 
möjligt göra en skriftlig reklamation hos 
lufttrafikföretaget. Vid skada ska 
passageraren reklamera inom tio dagar och 
vid försening inom en månad, i båda fallen 
från den dag då bagaget ställts till 
passagerarens förfogande. För att dessa 
tidsfrister enkelt ska kunna uppfyllas ska 
lufttrafikföretaget erbjuda passagerarna 
möjlighet att fylla i en 
reklamationsblankett på flygplatsen. En 
sådan reklamationsblankett, som också kan 
utgöras av en rapport om drabbad egendom 
– PIR-rapport (Property Irregularity 
Report), ska finnas tillgänglig på alla 
officiella EU-språk och av 
lufttrafikföretaget vid flygplatsen godtas 
som reklamation.

Or. de


