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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език).  Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста, се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за 
обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или 
голямо закъснение на полети и на Регламент (ЕО) № 2027/97 относно 
отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и 
техния багаж
(COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2013)0130),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението в Парламента (C7-0066/2013),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 11 юли 
2013 г.1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на 
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A70000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 Все още не е публикувано в Официален вестник.
2 Все още не е публикувано в Официален вестник.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) По дело С-22/11 (Finnair)
Европейският съд реши, че понятието 
„отказан достъп на борда“ следва да се 
тълкува като не само като отказан 
достъп на борда в случаите на повече 
продадени билети, отколкото са 
наличните места, но и при отказан 
достъп на борда на други основания, 
като по оперативни причини. Предвид 
това потвърждение, няма причина да 
се променя настоящото определение
на „отказан достъп на борда“.

(5) По дело С-22/11 - Finnair Съдът на 
Европейския съюз реши, че понятието 
„отказан достъп на борда“ следва да се 
тълкува като отказан достъп на борда не 
само в случаите на повече продадени 
билети, отколкото са наличните места, 
но и при отказан достъп на борда на 
други основания, като по оперативни 
причини. Определението на „отказан 
достъп на борда“ следва да обхваща 
случаи, когато обявеният час на 
излитане е бил променен за по-рано и 
вследствие на това пътникът изпусне 
полета.

Or. en

Обосновка

Настоящото определение на „отказан достъп на борда“ трябва да бъде променено, 
за да включва случаите, когато пътник изпусне полет поради това, че часът на 
излитане е бил изместен за по-рано.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Регламент (ЕО) № 261/2004 се 
прилага също така за пътници, които са 
резервирали въздушен транспорт като 
част от пакетно пътуване. Трябва обаче 
да се поясни, че пътниците не могат да 
натрупват съответните права, по-
специално съгласно настоящия 
регламент и Директива 90/314/ЕИО на 
Съвета от 13 юни 1990 г. относно 

(6) Регламент (ЕО) № 261/2004 се 
прилага също така за пътници, които са 
резервирали въздушен транспорт като 
част от пакетно пътуване. Трябва обаче 
да се поясни, че пътниците не могат да 
натрупват съответните права, по-
специално съгласно настоящия 
регламент и Директива 90/314/ЕИО на 
Съвета от 13 юни 1990 г. относно 
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пакетните туристически пътувания, 
пакетните туристически ваканции и 
пакетните туристически обиколки. 
Пътниците следва да могат да избират 
съгласно кое право да въведат исковете 
си, но не следва да имат право да 
натрупват обезщетения за същия 
проблем в съответствие с двата правни 
акта. Пътниците не трябва да се 
притесняват за това как въздушните 
превозвачи и туроператорите 
разпределят тези искове помежду си.

пакетните туристически пътувания, 
пакетните туристически ваканции и 
пакетните туристически обиколки. 
Пътниците следва да могат да избират 
съгласно кое право да въведат исковете 
си, но не следва да имат право да 
натрупват обезщетения за същия 
проблем в съответствие с двата правни 
акта.

Or. en

Обосновка

Заличаването на последното изречение изяснява факта, че Регламент (ЕО) 
№ 261/2004 и Директива 90/314/ЕИО относно пакетните пътувания са два различни 
правни акта, което означава, че пътниците трябва да насочат исковете си само към 
опериращия въздушен превозвач. Ако обаче задълженията съгласно Регламент (ЕО) 
№ 261/2004 и директивата са еднакви, пътниците могат да избират по кое 
законодателство да предявят иск.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел подобряване на равнищата на 
защита, на пътниците следва да не им 
бъде отказан достъп на борда на полета 
на връщане от двупосочен билет 
(обратен полет), тъй като те не са 
предприели пътуването на отиване.

(7) С цел подобряване на равнищата на 
защита на пътниците трябва да не им 
бъде отказан достъп на борда на полета 
на връщане от двупосочен билет 
(обратен полет), защото не са 
предприели пътуването на отиване.

Or. en

Обосновка

Целта на разпоредбата следва да бъде ясна забрана на тази практика.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Понастоящем пътниците понякога са 
санкционирани за грешки в изписването 
на своите имена с прилагането на 
наказателни административни такси. 
Разумни корекции на грешки в 
резервацията следва да се предоставят 
безплатно, при условие че това не 
предполага промяна на час, дата, 
маршрут или на пътника.

(8) Понастоящем пътниците понякога са 
санкционирани за грешки в изписването 
на своите имена с прилагането на 
наказателни административни такси. 
Корекции на грешки в резервацията 
следва да се предоставят безплатно, при 
условие че това не предполага промяна 
на час, дата, маршрут или на пътника.

Or. en

Обосновка

„Разумни“ корекции като понятие може да се тълкува твърде широко.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Следва да се уточни, че в случай на 
отмяна на полет изборът между 
получаване на възстановяване на 
средствата, продължаване на пътуването 
чрез премаршрутиране или пътуване на 
по-късна дата се прави от пътника, а не 
на въздушния превозвач.

(9) Следва да се уточни, че в случай на 
отмяна на полет изборът между 
получаване на възстановяване на 
средствата, продължаване на пътуването 
чрез премаршрутиране или пътуване по-
късно същия ден или на по-късна дата 
се прави от пътника, а не от въздушния 
превозвач.

Or. en
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 9а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Финансовата защита на 
пътниците в случай на 
несъстоятелност на въздушен 
превозвач е ключов елемент от един 
ефективен режим относно правата 
на пътниците. За да се засили 
защитата на пътуващите със 
самолет в случай на отмяна на 
полети поради неплатежоспособност 
на въздушен превозвач или 
прекратяване на дейността му 
поради отнемане на оперативния 
лиценз, въздушните превозвачи следва 
да бъдат задължени да предоставят 
достатъчно гаранции за 
възстановяване на средствата на 
пътниците или за тяхното 
репатриране.

Or. en

Обосновка

Изискването за предоставяне на достатъчно гаранции дава възможност на 
въздушните превозвачи да вземат редица мерки, за да защитят пътниците в случай 
на неплатежоспособност. Други алтернативи могат да включват фонд или 
застраховка.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Летищата и ползвателите на 
летището като въздушните превозвачи 
и дружества за наземно обслужване 
следва да си сътрудничат, за да се сведе 
до минимум въздействието на 

(10) Управляващият орган на 
летището и ползвателите му, като 
въздушните превозвачи, дружества за 
наземно обслужване и доставчици на 
аеронавигационно обслужване, следва 
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множество проблеми на полета върху 
пътниците чрез осигуряване на грижи и 
премаршрутиране. За тази цел те следва 
да подготвят планове за действие в 
извънредни ситуации и да си 
сътрудничат при разработването на 
такива планове.

да си сътрудничат, за да се сведе до 
минимум въздействието на множество 
проблеми на полета върху пътниците 
чрез осигуряване на грижи и 
премаршрутиране. За тази цел те следва 
да подготвят планове за действие в 
извънредни ситуации и да си 
сътрудничат с национални, регионални 
или местни органи при разработването 
на такива планове. Ако е необходимо, 
съществуващите планове за действие 
в извънредни ситуации следва да 
бъдат съответно адаптирани.

Or. en

Обосновка

Много летища вече имат планове за действие в извънредни ситуации, които, ако е 
необходимо, следва да бъдат адаптирани. Участието на национални, регионални или 
местни органи при разработването на такива планове е необходимо, особено за 
случаи на масирани проблеми с полета.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Въздушните превозвачи следва 
да установят процедури и 
координирани действия за 
предоставяне на адекватна 
информация на блокираните 
пътници. В тези процедури следва 
ясно да се посочва кой е отговорен за 
уреждането на грижи, помощ, 
премаршрутиране или 
възстановяването на средства на 
всяко летище и следва да се 
определят процесите и условията за 
предоставяне на тези услуги.

Or. en
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Регламент (ЕО) № 261/2004 следва 
изрично да включва правото на 
обезщетение за пътниците, претърпели 
дълги закъснения, в съответствие с 
решението на Съда на Европейския 
съюз по съединени дела С-402/07 и С-
432/07 (Sturgeon). Същевременно 
праговете, над които закъсненията 
пораждат право на обезщетение, 
следва да бъдат увеличени, за да се 
отчете финансовото въздействие 
върху сектора и за да се избегне 
увеличаване на честотата на 
отменените вследствие на това 
полети. За да се гарантира, че за 
пътуващите в ЕС граждани съществуват 
еднакви условия за обезщетение, прагът 
следва да е един и същ за всички 
пътувания в Съюза, но следва да зависи 
от разстоянието на полета за пътувания 
от и за трети държави, за да се отчетат 
оперативните трудности, с които се 
сблъскват въздушните превозвачи, 
когато се справят със закъснения на 
отдалечени летища.

(11) Регламент (ЕО) № 261/2004 следва 
изрично да включва правото на 
обезщетение за пътниците, претърпели 
дълги закъснения, в съответствие с 
решението на Съда на Европейския 
съюз по съединени дела С-402/07 и С-
432/07 – Sturgeon. За да се гарантира, че 
за пътуващите в Съюза граждани 
съществуват еднакви условия за 
обезщетение, прагът следва да е един и 
същ за всички пътувания в Съюза, но 
следва да зависи от разстоянието на 
полета за пътувания от и за трети 
държави, за да се отчетат оперативните 
трудности, с които се сблъскват 
въздушните превозвачи, когато се 
справят със закъснения на отдалечени 
летища.

Or. en

Обосновка

Изменението отчита позицията на докладчика по отношение на праговете, над 
които следва да възниква право на обезщетение. По мнение на докладчика праговете 
следва да бъдат определени в съответствие с решението на Съда на Европейския 
съюз по делото Sturgeon, което при големи закъснения, т.е. над три часа, дава на 
пътниците същите права като на тези, чиито полети са отменени.
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Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) По отношение на размера на 
обезщетението следва да е приложим 
еднакъв размер за всички полети в 
рамките на Съюза, независимо от 
разстоянието. За полети от трети 
държави размерът на обезщетението 
следва да бъде в зависимост от 
разстоянието на полета.

Or. en

Обосновка

Докладчикът е на мнение, че размерът на обезщетението следва да бъде еднакъв за 
всички пътувания в рамките на ЕС, но следва да зависи от разстоянието при 
пътуване за и от трети държави, за да се отчетат оперативните трудности, с 
които се сблъскват въздушните превозвачи, когато се справят със закъснения на 
отдалечени летища.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С цел да се гарантира правна 
сигурност, Регламент (EО) № 261/2004 
следва да изрично да потвърди, че 
промяната на разписанията на полетите 
има подобно въздействие върху 
пътниците като големите закъснения и 
следва да поражда подобни права.

(12) С цел да се гарантира правна 
сигурност, Регламент (EО) № 261/2004 
следва да изрично да потвърди, че 
промяната на разписанията на полетите 
има подобно въздействие върху 
пътниците като големите закъснения 
или отказания достъп на борда и 
следва да поражда подобни права.

Or. en
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Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) За пътниците, изпуснали свързващ 
полет, следва да се осигури 
необходимата грижа, докато чакат 
премаршрутиране. В съответствие с 
принципа на равно третиране такива 
пътници следва да могат да предявят 
иск за обезщетение на същата основа 
като пътниците, чиито полети са 
закъснели или са отменени в контекста 
на закъснението при достигане на 
крайния пункт на пристигане на 
пътуването им.

(13) За пътниците, изпуснали свързващ 
полет поради промяна на 
разписанието или закъснение, следва 
да се осигури необходимата грижа, 
докато чакат премаршрутиране. В 
съответствие с принципа на равно 
третиране такива пътници следва да 
могат да предявят иск за обезщетение на 
същата основа като пътниците, чиито 
полети са закъснели или са отменени в 
контекста на закъснението при 
достигане на крайния пункт на 
пристигане на пътуването им.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) По принцип въздушният 
превозвач, който е станал причина за 
промяната на разписанието или за 
закъснението, следва да бъде 
задължен да предложи помощ и 
премаршрутиране. При все това 
обаче, за да се намали финансовата 
тежест върху засегнатия въздушен 
превозвач, обезщетението, което 
трябва да се изплати на пътника, 
следва да бъде в зависимост от 
закъснението на предходен свързващ 
полет до пункта за прехвърляне.

Or. en
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Обосновка

Докладчикът е на мнение, че предвид големия брой оператори, обслужващи регионални 
полети на кратки разстояния в рамките на ЕС, финансовата тежест, която 
произтича за тези превозвачи от изплащането на обезщетения, следва да бъде 
намалена. Предвид това от съображения за пропорционалност е добавено двойно 
условие, което да се прилага, когато предходният въздушен превозвач е предизвикал 
само малко закъснение, което в крайна сметка води до изпускане на свързващ полет 
от пътника и до много по-голямо закъснение в крайната точка.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Понастоящем въздушните 
превозвачи са изправени пред 
неограничена отговорност за 
настаняване на пътниците в случай на 
извънредни обстоятелства с голяма 
продължителност. Тази несигурност, 
свързана с липсата на предвидимо 
ограничение във времето, може да 
породи риск от заплаха за 
финансовата стабилност на 
превозвача. Следователно въздушният 
превозвач следва да е в състояние да 
ограничава предоставянето на грижа 
след определен срок. Освен това 
изготвянето на планове за действие в 
извънредни ситуации и бързото 
премаршрутиране следва да намалят 
риска от пътници, останали блокирани 
за дълги периоди от време.

(16) Понастоящем въздушните 
превозвачи са изправени пред 
неограничена отговорност за 
настаняване на пътниците в случай на 
извънредни обстоятелства с голяма 
продължителност. Въздушният 
превозвач обаче следва да е в състояние 
да ограничава предоставянето на грижа
по отношение на разходите за 
настаняване и — в случаите, когато 
пътниците сами уреждат 
настаняването си — по отношение 
на разходите и грижата след 
определен срок. Освен това изготвянето 
на планове за действие в извънредни 
ситуации и бързото премаршрутиране 
следва да намалят риска от пътници, 
останали блокирани за дълги периоди от 
време.

Or. en

Обосновка

В случай на масирани проблеми с полети следва да се остави на всички засегнати 
страни (органи, летища, въздушни превозвачи, хотели и пътници) да приемат 
споделена отговорност за разрешаване на ситуацията. Задължението на въздушния 
превозвач да предостави грижа може да бъде ограничено по отношение на разхода за 
настаняване на вечер и за пътник. Може да се въведе изключение от това правило, 
когато пътниците сами уреждат настаняването си. В този случай въздушният 
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превозвач може да ограничи разходите за настаняване и грижа след определен срок.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Пътниците следва не само да бъдат 
правилно информирани за своите права 
в случаи проблеми с полета, но те също 
така следва да бъдат уведомявани по 
подходящ начин за причината за тях, 
веднага след като информацията е 
налична. Тази информация следва също 
така да се предоставя, когато пътникът е 
придобил документа за превоз чрез 
посредник, установен в Съюза.

(20) Пътниците следва не само да бъдат 
правилно информирани за своите права 
в случаи на проблеми с полета, но те 
също така следва да бъдат уведомявани 
по подходящ начин за причината за тях, 
веднага след като информацията е 
налична. Тази информация следва също 
така да се предоставя от въздушния 
превозвач, когато пътникът е придобил 
документа за превоз чрез посредник, 
установен в Съюза.

Or. en

Обосновка

Въздушният превозвач е единственият надежден източник на информация относно 
причините за проблеми с полета.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) По дело C-139/11 (Moré срещу 
KLM) Съдът на Европейския съюз 
поясни, че сроковете за предявяване на 
искове за обезщетение се определят в 
съответствие с националното 
законодателство на всяка държава 
членка.

(23) По дело C-139/11 Moré срещу KLM 
Съдът на Европейския съюз поясни, че 
сроковете за предявяване на искове за 
обезщетение се определят в 
съответствие с националното 
законодателство на всяка държава 
членка. Сроковете при 
извънсъдебните спогодби се 
определят в съответствие с 
Директива 2013/11/ЕC на Европейския 
парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
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потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 
(Директива за АРС за потребители)1.
_________________________
1 ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 65.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел да се гарантира, че 
нанасянето на вреди или загуба на 
оборудване за предвижване се 
обезщетява в пълен размер на 
стойността, като въздушните 
превозвачи следва да предлагат на 
лицата с намалена подвижност 
възможност безплатно да представят 
специална декларация за интереси, 
която съгласно Конвенцията от 
Монреал им позволява да търсят пълно 
обезщетение за загуба или вреда.

(27) С цел да се гарантира, че 
нанасянето на вреди или загуба на 
оборудване за придвижване се 
обезщетява в пълен размер на 
стойността, като въздушните 
превозвачи следва да предлагат на 
лицата с увреждания или на лицата с
намалена подвижност възможност 
безплатно да представят специална 
декларация за интереси, която съгласно 
Конвенцията от Монреал им позволява 
да търсят пълно обезщетение за загуба 
или вреда.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Пътниците понякога не са наясно 
относно размерите, теглото и броя на 
багажа, който могат да вземат на борда. 
С цел гарантиране, че пътниците са 

(28) Пътниците понякога не са наясно 
относно размерите, теглото и броя на 
багажа, който могат да вземат на борда. 
С цел гарантиране, че пътниците са 
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напълно наясно относно допустимия 
багаж включен в техния билет, както за 
ръчния, така и за регистрирания багаж, 
въздушните превозвачи следва ясно да 
посочват допустимия багаж при
резервация и на летището.

напълно наясно относно допустимия 
багаж, включен в техния билет, както за 
ръчния, така и за регистрирания багаж, 
въздушните превозвачи следва ясно да 
посочват преди резервацията
допустимия багаж във всички канали за 
дистрибуция, включително 
компютризираните системи за 
резервация, и при регистрацията на 
летището. Организаторите следва да 
информират съответно пътниците.

Or. en

Обосновка

От съображения за прозрачност информацията следва да бъде предоставяна и чрез 
всички канали за дистрибуция, по-специално в компютризираните системи за 
резервация, чрез които се резервират преобладаващата част от самолетните 
билети. Около 70 % от самолетните билети в Европа се продават чрез посредници.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Предвид кратките срокове за 
подаване на жалби за загубен, повреден 
или закъснял багаж въздушните 
превозвачи следва да предоставят на
пътниците възможност да подадат 
жалба чрез предоставяне на формуляр 
за жалба на летището. Това може да 
бъде също така под формата на общ 
доклад за нередност при превоз на 
багаж.

(31) Предвид кратките срокове за 
подаване на жалби за загубен, повреден 
или закъснял багаж на всички летища
следва да се създаде специална служба 
за подаване на искове за багаж, 
където пътниците да имат възможност 
да подадат жалба при пристигането 
си. За тази цел въздушните 
превозвачи следва да предоставят
формуляр за жалба на пътниците. Това 
може да бъде също така под формата на 
общ доклад за нередност при превоз на 
багаж. В приложение 2а към 
настоящия регламент следва да бъде 
посочен стандартизиран за целия 
Съюз формуляр за подаване на иск.

Or. en
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Обосновка

От практически съображения на всички летища следва да има специална служба за 
подаване на искове за багаж, за да се ускори и улесни процедурата. Заедно с 
преразгледания регламент следва да се предостави стандартизиран за целия ЕС 
формуляр за подаване на иск.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 1 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В член 1, параграф 1 се вмъква 
следната буква:
„ва) са изпуснали свързващ полет.“

Or. en

Обосновка

С оглед на новия член 6а „Пропуснат свързващ полет“ предметът на регламента, 
определен в член 1, параграф 1, трябва да бъде съответно променен.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква ба) (нова)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Буква ж) се заменя със следното:
„ж) „резервация“ означава фактът, че 
пътникът има билет или друго 
доказателство, което показва, че 
резервацията е приета и 
регистрирана от въздушния 
превозвач или организатор;“.

Or. en
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Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с новото определение, посочено в член 2, 
буква г).

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква в)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 2 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„лица с намалена подвижност“ означава 
всички лица, както са определени в 
член 2, буква а) от Регламент (ЕО) 
№ 1107/2006 относно правата на хората 
с увреждания и на хората с ограничена 
подвижност при пътувания с въздушен 
транспорт.“

„лица с увреждания или лица с
намалена подвижност“ означава всички 
лица, както са определени в член 2, 
буква а) от Регламент (ЕО) № 1107/2006 
относно правата на хората с увреждания 
и на хората с ограничена подвижност 
при пътувания с въздушен транспорт.“

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква ва) (нова)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 2 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Буква й) се заменя със следното:
„й) „отказан достъп на борда“ 
означава отказ да се превозват 
пътници с даден полет, въпреки че те 
са се представили за качване на борда 
съгласно условията, изложени в 
член 3, параграф 2, освен в случаите, 
когато има основателни причини да 
им се откаже достъп на борда, като 
например причини, свързани със 
здравето, безопасността или 
сигурността, или неподходящи 
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документи за пътуване. Полет, чийто 
обявен час на излитане е бил 
изместен за по-рано и вследствие на 
това пътникът го изпусне, се счита 
за полет, за който на пътника е бил 
отказан достъп на борда;“

Or. en

Обосновка

Настоящото определение за „отказан достъп на борда“ трябва да бъде променено, 
за да включва случаите, когато пътник изпусне полет поради това, че часът на 
излитане е бил изместен за по-рано.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква д)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 2 – буква о)

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) „свързващ полет“ означава полет, 
който, по силата на единен договор за 
превоз, е предназначен да позволи на 
пътника да достигне до пункт за 
прехвърляне, за да излети с друг полет, 
или когато е целесъобразно в 
контекста, означава другият полет, 
заминаващ от пункта за прехвърляне.

о) „свързващ полет“ означава полет, 
който по силата на единен договор за 
превоз и въз основа на единна 
резервация е предназначен да позволи 
на пътника да достигне до пункт за 
прехвърляне, за да излети с друг полет, 
или в контекста на член 6а означава 
другият полет, заминаващ от пункта за 
прехвърляне;

Or. en

Обосновка

За пояснение се добавя „единна резервация“, за да се избегнат проблеми в случаите, 
когато при една единствена сделка се купуват заедно отделни билети. Добавянето на 
член 6а препраща към разпоредбите относно свързващи полети.
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква д)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 2 – буква т)

Текст, предложен от Комисията Изменение

т) „цена на билет“ означава пълната 
цена, платена за билета и включваща 
въздухоплавателната тарифа, както и 
всички приложими данъци, такси, 
допълнителни такси и възнаграждения, 
изплащани за всички незадължителни и 
задължителни услуги, включени в 
билета;

т) „цена на билет“ означава пълната 
цена, платена за билета, включваща 
въздухоплавателната тарифа, както и 
всички приложими данъци, такси, 
допълнителни такси и възнаграждения, 
изплащани за всички незадължителни и 
задължителни услуги, включени в 
билета.
Цената на билета винаги включва 
разходите за регистрацията за 
полета, предоставянето на билетите 
и издаването на бордна карта, 
минимално допустимия за превоз 
багаж и основни единици, както и 
всички разходи, свързани с 
плащането, като разноски по 
кредитни карти;

Or. en

Обосновка

От съображения за яснота и сравнимост трябва да бъде определен един основен 
пакет от услуги, включен в цената на билета.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква д)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 2 – буква у)

Текст, предложен от Комисията Изменение

у) „цена на полет“ означава стойността, 
получена чрез умножаване на билета по 
съотношението между разстоянието на 
полета и общото разстояние на 

у) „цена на полет“ означава стойността, 
получена чрез умножаване на цената на
билета по съотношението между 
разстоянието на полета и общото 
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пътуването (ията), включено (и) в 
билета;

разстояние на пътуването (ията), 
включено (и) в билета; когато цената 
на билета не е известна, стойността 
на всяко възстановяване на средства е 
добавката, платена за място по 
премиум тарифа на полета;

Or. en

Обосновка

Понятието „цена на полет“, както е предложено от Комисията, е неработещо, 
когато полетите са част от ваканционен пакет, тъй като цената на полета не е 
посочена на билета. С предложеното изменение се цели това положение да бъде 
поправено. В добавената част на определението размерът на средствата за 
възстановяване се определя по стойността на място по премиум тарифа на 
съответния полет. Определението следва да се прилага в контекста на частично 
възстановяване след понижаване на категорията.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква д)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 2 – буква ц)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ц) „забавяне на пистата“ означава, при 
заминаване, времето, когато 
въздухоплавателното средство е на 
място между началото на качването на 
пътниците на борда и часа на излитане 
на въздухоплавателното средство или, 
при пристигане, времето между 
кацането на въздухоплавателното 
средство и началото на слизането на 
пътниците от борда;

ц) „забавяне на пистата“ означава, при 
заминаване, времето, когато 
въздухоплавателното средство е на 
място между края на качването на 
пътниците на борда и часа на излитане 
на въздухоплавателното средство или, 
при пристигане, времето между 
кацането на въздухоплавателното 
средство и началото на слизането на 
пътниците от борда;

Or. en

Обосновка

Времето за качване на борда като такова не следва да включва забавянето на 
пистата, тъй като то зависи от размера на въздухоплавателното средство. 
Забавянето следва да бъде изчислено в абсолютно изражение, а не по отношение на 
всяко едно въздухоплавателно средство.
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 – буква a
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 3 – параграф 2 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имат потвърдена резервация за 
съответния полет и, с изключение на 
случаите на отмяна, посочени в член 5, 
и в случай на промяна на разписанието, 
посочен в член 6, се представят за 
качване на борда,

а) имат потвърдена резервация за 
съответния полет и, с изключение на 
случаите на отмяна, посочени в член 5, 
и в случай на промяна на разписанието, 
посочен в член 6, или в случай на 
свързващ полет, посочен в член 6а, се 
представят за качване на борда,

Or. en

Обосновка

Изменението изменя текста в съответствие с новия член 6а относно „изпуснат 
свързващ полет“.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 – буква аа) (нова)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Параграф 3 се заменя със следния 
текст:
„3. Настоящият регламент не се 
прилага за пътници, пътуващи 
безплатно или на намалена тарифа, 
която не се предлага директно или 
индиректно на всички клиенти. 
Въпреки това, той се прилага за 
пътници с билети, издадени в 
рамките на програма за формиране 
на редовни клиенти или на други 
търговски програми, от въздушен 
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превозвач или организатор.“

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с новото определение, посочено в член 2, 
буква г.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 – буква б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

„4. Без да се засягат разпоредбите на 
член 8, параграф 6, настоящият 
регламент се прилага само за пътници, 
транспортирани с моторизирано 
въздухоплавателно средство с 
неподвижно крило. Въпреки това, 
когато една част от пътуването се 
извършва в съответствие с договор за 
превоз с друг вид транспорт или от 
хеликоптер, настоящият регламент
се прилага за цялото пътуване и частта 
от пътуването, която се извършва чрез 
друг вид транспорт, се счита за 
свързващ полет за целите на настоящия 
регламент.“

„4. Без да се засягат разпоредбите на 
член 8, параграф 6, настоящият 
регламент се прилага само за пътници, 
транспортирани с моторизирано 
въздухоплавателно средство с 
неподвижно крило. Въпреки това, 
когато една част от пътуването се 
извършва в съответствие с договор за 
превоз с друг вид транспорт или от 
хеликоптер, член 6а се прилага за 
цялото пътуване и частта от пътуването, 
която се извършва чрез друг вид 
транспорт, се счита за свързващ полет за 
целите на настоящия регламент.“

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2 – буква в)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 3 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„6. Настоящият регламент се прилага 
също така за пътниците, превозвани 
съгласно договори за пакетните 
туристически пътувания, но следва да 
не засяга правата на пътниците съгласно 
Директива 90/314/ЕИО. Пътникът има 
право да представя искове съгласно 
настоящия регламент и 
Директива 90/314/ЕИО на Съвета, но не 
може по отношение на същите факти да 
натрупва права съгласно двата правни 
акта, ако с правата се гарантира еднакъв 
интерес или имат една и съща цел. 
Настоящият регламент не се прилага в 
случаите, когато пакетна екскурзия се 
отменя или закъснява по причини, 
различни от отмяната или закъснението 
на полета.“

„6. Настоящият регламент се прилага
също така за пътниците във въздушния 
транспорт, превозвани съгласно 
договори за пакетните туристически 
пътувания, но следва да не засяга 
правата на пътниците съгласно 
Директива 90/314/ЕИО. Пътникът има 
право да представя искове на 
въздушния превозвач съгласно 
настоящия регламент и на 
организатора съгласно
Директива 90/314/ЕИО на Съвета, но не 
може по отношение на същите факти да 
натрупва права съгласно двата правни 
акта, ако с правата се гарантира еднакъв 
интерес или имат една и съща цел. 
Настоящият регламент не се прилага в 
случаите, когато пакетна екскурзия се 
отменя или закъснява по причини, 
различни от отмяната или закъснението 
на полета.“

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е въведено за пояснение. Регламент (ЕО) № 261/2004 и 
Директива 90/314/ЕИО относно пакетните туристически пътувания са два отделни 
правни акта. Трябва да бъде ясно, че пътниците не могат да натрупват права 
съгласно двата правни акта.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 – буква a
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Параграф 3 се заменя със следния 
текст:

заличава се

„3. Ако на пътници се откаже достъп 
на борда против тяхната воля, 
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опериращият въздушен превозвач ги 
обезщетява незабавно по член 7 и им 
предоставя необходимата помощ по 
член 8. Когато пътникът избере 
премаршрутиране при първа 
възможност в съответствие с член 8, 
параграф 1, буква б) и когато часът на 
излитане е най-малко два часа след 
първоначалния час за излитане, 
опериращият въздушен превозвач 
оказва помощ на пътника съгласно 
член 9.“

Or. en

Обосновка

Съществуващият регламент предвижда прилагане без отлагане на член 9. Това 
трябва да се запази така. Не следва пътници, на които е отказано излитане по 
причини, за които те не носят вина, в интервала до излитането да трябва да чакат 
2 часа, за да получат напитки съгласно член 9, параграф 1, буква а).

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 – буква б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

„4. Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат 
също така и за двупосочни билети, 
когато на пътника е отказан достъп 
на борда на връщане въз основа на това, 
че той не е ползвал пътуването на 
отиване или не е платил допълнителна 
такса за тази цел.

„4. На пътниците не се отказва
достъп на борда на връщане въз основа 
на това, че те не са ползвали
пътуването на отиване от двупосочен 
билет или не са платили
допълнителна такса за тази цел. Ако на 
такова основание на пътниците се 
откаже достъп на борда против 
тяхната воля, се прилагат 
параграфи 1 и 2. Освен това 
опериращият въздушен превозвач 
незабавно обезщетява съответните 
пътници по член 7 и им предоставя 
необходимата помощ по членове 8 и 9.

Or. en
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Обосновка

Практиката, прилагана от въздушните превозвачи, е в противоречие с интересите на 
потребителите и в бъдеще трябва да бъде преустановена чрез ясна правна основа. По 
отношение на прилагането на член 9 се препраща към предходното изменение.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 – буква б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато пътник, или посредник, 
действащ от името на пътника, докладва 
правописна грешка в името на един или 
на няколко пътници, включени в същия 
договор за превоз, която може да
доведе до отказ за качване на борда, 
въздушният превозвач трябва да я
коригира поне веднъж до 48 часа преди 
заминаването без допълнителни такси за 
пътника или на посредника, с 
изключение на случаите, когато той е 
възпрепятстван от националното или 
международното право.“

5. Когато пътник, или посредник, 
действащ от името на пътника, докладва 
правописни грешки в името на един или 
на няколко пътници, включени в същия 
договор за превоз, които могат да
доведат до отказ за качване на борда, 
въздушният превозвач трябва да ги
коригира поне веднъж до 48 часа преди 
заминаването без допълнителни такси за 
пътника или за посредника, с 
изключение на случаите, когато той е 
възпрепятстван от националното или 
международното право.“

Or. en

Обосновка

Тъй като грешките могат да са в резултат на редица причини, настоящото 
изменение гарантира, че може да бъде поправена повече от една правописна грешка.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 – буква ба) (нова)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 4 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Добавя се следният параграф:
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„5a. Параграфи 1, 2 и 3 се прилагат 
също така, когато пътникът изпусне 
полета поради следните причини:
– въздухоплавателното средство е 
излетяло преди определения по 
разписание час на заминаване, като 
пътникът е пристигнал навреме на 
летището в съответствие с член 3, 
параграф 2; или 
– определеният по разписание час на 
излитане е бил сменен с по-ранен час 
и пътникът не е бил осведомен за 
това най-малко 24 часа 
предварително; доказателствената 
тежест, че пътникът е бил 
осведомен своевременно относно 
промяната в часа на излитане по 
разписание, се носи от опериращия 
въздушен превозвач.“

Or. en

Обосновка

Налице са случаи, когато пътникът е пристигнал навреме, но въздухоплавателното 
средство е излетяло по-рано от предвидения по разписание час. Следва да се изясни, че 
това е вид отказ за достъп на борда.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква a) 
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„а) получават от опериращия въздушен 
превозвач правото на избор между 
възстановяване на цената, продължаване 
на тяхното пътуване с премаршрутиране 
или пътуване на по-късна дата, в 
съответствие с член 8; и

„а) получават от опериращия въздушен 
превозвач правото на избор между 
възстановяване на цената, продължаване 
на тяхното пътуване с премаршрутиране 
или пътуване по-късно на същия ден 
или на по-късна дата, в съответствие с 
член 8; и

Or. en



PR\1002222BG.doc 29/85 PE510.868v02-00

BG

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква aб) (нова)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(aб) Параграф 2 се заменя със следния 
текст:
„2. Когато пътниците са 
информирани за отмяната на полета, 
те следва да бъдат напълно 
информирани относно техните права 
от опериращия въздушен превозвач 
или организатор съгласно член 5, 
параграф 1 и относно възможните 
начини за алтернативен транспорт.“

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да затвърди правото на информираност на 
пътниците в случай на отмяна.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

„3. Опериращ въздушен превозвач не е 
длъжен да изплаща обезщетение по 
член 7, ако може да докаже, че отмяната 
е причинена от извънредни 
обстоятелства и не е могло да бъде 
избегната, дори да са били взети всички 
необходими мерки. Такива извънредни 
обстоятелства могат да се приемат за 
основателни само доколкото засягат 

„3. Опериращ въздушен превозвач не е 
длъжен да изплаща обезщетение по 
член 7, ако може да докаже, че са 
изпълнени две условия:
– отмяната е причинена от извънредни 
обстоятелства, и
– не е могло да бъде избегната, дори да 
са били взети правилно всички мерки.
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съответния полет или предишния полет, 
извършван от същото 
въздухоплавателно средство. “

Когато технически неизправности 
произтичат от такива извънредни 
обстоятелства, те могат да се приемат 
за основателни само доколкото засягат 
съответния полет или предишния полет, 
извършван от същото 
въздухоплавателно средство.“

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да изясни, че е необходимо да са изпълнени и двете 
условия, за да бъдат опериращите въздушни превозвачи освободени от задължението 
за изплащане на обезщетение в случай на отмяна на полет. Думата „правилно“ 
оставя по-малко възможности за тълкуване по отношение на всички мерки, които 
трябва да бъдат предприети, за да се избегне отмяна.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква в)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

„5. На летища, чийто годишен трафик е 
не по-малък от 3 милиона пътници в 
продължение на най-малко три 
последователни години, управляващият 
орган на летището гарантира, че 
операциите на летището и
ползвателите на летището, по-
специално въздушните превозвачи и
доставчиците на наземно обслужване, се 
координират чрез подходящ план за 
действие в извънредни ситуации с оглед 
на възможни случаи на множество 
отменени и/или закъснели полети, което 
ще доведе до значителен брой пътници, 
блокирани на летището, включително в 
случаите на несъстоятелност или 
отнемане на оперативния лиценз на 
въздушен превозвач. Планът за 
действие в извънредни ситуации се 
изготвя, за да осигури подходяща 

„5. На летища, чийто годишен трафик е 
не по-малък от 1,5 милиона пътници в 
продължение на най-малко три 
последователни години, управляващият 
орган на летището съвместно с
ползвателите на летището, по-
специално въздушните превозвачи,
доставчиците на наземно обслужване, 
доставчиците на аеронавигационно 
обслужване и обектите за търговия 
на дребно на летището, установяват
подходящ план за действие, който 
гарантира подходяща координация на 
летището и ползвателите на 
летището в извънредни ситуации с 
оглед на възможни случаи на множество 
отменени и/или закъснели полети, което 
ще доведе до значителен брой пътници, 
блокирани на летището, включително в 
случаите на несъстоятелност или 
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информация и помощ на блокираните 
пътници. Управляващият орган на 
летището съобщава плана за действие в 
извънредни ситуации и измененията 
към него на националния 
правоприлагащ орган, определен в 
съответствие с член 16. На всички 
летища под гореспоменатия праг 
управляващият орган на летището 
полага усилия в рамките на разумното 
за координиране на ползвателите на 
летището и осигуряване на помощ и 
информация за блокираните в такива 
ситуации пътници.“

отнемане на оперативния лиценз на 
въздушен превозвач. Установяването 
на планове за действие включва също 
така участието при целесъобразност 
на съответните национални, 
регионални или местни органи и 
организации. Управляващият орган на 
летището съобщава плана за действие в 
извънредни ситуации и измененията 
към него на националния 
правоприлагащ орган, определен в 
съответствие с член 16. На всички 
летища под гореспоменатия праг 
управляващият орган на летището 
полага усилия в рамките на разумното 
за координиране на ползвателите на 
летището и осигуряване на помощ и 
информация за блокираните в такива 
ситуации пътници.“

Or. en

Обосновка

В интерес на пътниците се счита, че прагът от три милиона пътници годишно за 
летищата е твърде висок и следва да бъде намален на 1,5 милиона. Що се отнася до 
установяването на планове за действие, следва ясно да се упомене участието на 
всички ползватели на летището и националните, регионалните или местните органи. 
Основната цел, която следва да се постигне посредством установяването на планове 
за действие, е гарантирането на подходяща координация от страна на всички 
заинтересовани страни.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква ва) (нова)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 5 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Добавя се следният параграф 5а:
„5a. Докато въздушните превозвачи 
не могат да намалят своите 
задължения, както е определено по 
силата на настоящия регламент, 
планът за действие, предвиден в 
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параграф 5, се установява, за да се 
определят координирани действия, 
когато това е необходимо, с оглед 
гарантиране на предоставянето на 
адекватна информация и помощ на 
блокираните пътници, и по-
конкретно на лицата с увреждания и 
лицата с намалена подвижност, по-
специално по отношение на:
– предоставянето на информация на 
пътниците, блокирани на летището 
или на път за него, за да започнат 
своето въздушно пътуване;
– осигуряването на настаняване на 
място, когато големият брой на 
блокираните пътници надвишава 
възможността за настаняване в 
хотел;
– предоставянето на информация и 
помощ на пътниците, засегнати от 
ограниченията, посочени в член 9, 
параграфи 4 и 5;
– премаршрутиране на блокираните 
пътници посредством алтернативни 
превозвачи и начини на транспорт 
при ограничено заплащане или без 
никакво заплащане от страна на 
пътниците, когато опериращият 
превозвач е прекратил своята 
дейност.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е тясно свързано с предходното изменение към член 5, 
параграф 5. То има за цел да предостави по-подробни насоки относно точното 
съдържание на плановете за действие по отношение на информацията и помощта. 
Нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност изискват 
особено внимание.
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Изменение 41

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква вб) (нова)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 5 – параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) Добавя се следният параграф 5б:
„5б. Въздушните превозвачи 
разработват и въвеждат подробни 
процедури, които им позволяват да 
спазват настоящия регламент по 
ефективен и последователен начин, 
по-специално в случаи на закъснения, 
отменени полети, отказан достъп на 
борда, масови проблеми и 
несъстоятелност. В тези процедури 
ясно се посочва представителят на 
въздушния превозвач, който е 
отговорен на всяко летище за 
уреждането на предоставянето на 
грижи, помощ, премаршрутиране или 
възстановяване на средства, и се 
определят процесите и условията за 
предоставяне на тези услуги. 
Въздушният превозвач съобщава тези 
процедури или измененията по тях на 
националния правоприлагащ орган, 
определен в съответствие с член 16.“

Or. en

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква вв) (нова)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 5 – параграф 5в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) Добавя се следният параграф 5в:
„5в. В случай на отмяна на полет 



PE510.868v02-00 34/85 PR\1002222BG.doc

BG

поради несъстоятелност или 
прекратяване на дейността на 
въздушен превозвач поради отнемане 
на оперативния му лиценз, 
пътниците имат право на 
възстановяване на средствата или 
обратен полет до пункта на 
излитане в съответствие с член 8, 
параграф 1, буква а) и право на грижа, 
както е посочено в член 9. 
Въздушните превозвачи предоставят 
достатъчно доказателства за 
гарантиране на разходите по 
възстановяването на средства и 
репатрирането.“

Or. en

Обосновка

Когато въздушен превозвач прекрати дейността си, много пътници не могат да се 
обърнат към въздушния превозвач, за да възстановят разходите по неизползваните си 
билети или за да бъдат репатрирани, ако са блокирани в чужбина. За да се преодолее 
този пропуск по отношение на защитата на пътниците, докладчикът предлага да се 
измени предложението за регламент на Комисията, като се добави разпоредба, която 
предлага защита, подобна на защитата, предлагана на клиентите, използващи 
пакетни туристически пътувания, съгласно Директива 90/314/ЕИО относно 
пакетните туристически пътувания. Задължението на въздушните превозвачи за 
осигуряване на достатъчно доказателства за сигурност им оставя възможност за 
предприемане на необходимите мерки, като например създаване на фондове или 
сключване на застраховка.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 1 – встъпителни думи

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато опериращ въздушен превозвач 
очаква по разумни причини даден полет 
да закъснее, или когато опериращ 
превозвач отложи началото на полета,
след първоначално предвидения час на 
излитане по разписание, превозвачът 

1. Когато опериращ въздушен превозвач 
очаква по разумни причини даден полет 
да закъснее, или когато опериращ 
въздушен превозвач отложи началото на 
полета след първоначално предвидения 
час на излитане по разписание, 
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предлага на пътниците следното: въздушният превозвач предлага на 
пътниците следното:

Or. en

Обосновка

Изменението пояснява, че разпоредбите съгласно настоящия член остават в сферата 
на въздухоплавателния сектор.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 1 – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) когато закъснението е минимум пет
часа и включва една или повече нощи, 
помощта, посочена в член 9, параграф 1, 
буква б), и член 9, параграф 1, буква в); 
и

ii) когато закъснението е минимум три
часа и включва часове през нощта, 
помощта, посочена в член 9, параграф 1, 
букви б) и в); и

Or. en

Обосновка

Изменението е в съответствие с решението на Съда по съединени дела 
Sturgeon/Condor, C-402/07, и Böck и Lepuschitz/Air France, C-432/07, което предоставя 
на пътниците, в случай на големи закъснения, т.е. повече от три часа, същите права 
като тези на пътниците, чиито полети са били отменени. Поради тази причина
моментът за интервенция е променен от пет часа на три часа.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 1 – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) когато закъснението е минимум пет
часа, помощта, посочена в член 8, 

iii) когато закъснението е минимум три
часа, помощта, посочена в член 8, 
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параграф 1, буква a). параграф 1.

Or. en

Обосновка

Изменението е в съответствие с решението на Съда по съединени дела 
Sturgeon/Condor, C-402/07, и Böck и Lepuschitz/Air France, C-432/07, което предоставя 
на пътниците, в случай на големи закъснения, т.е. повече от три часа, същите права 
като тези на пътниците, чиито полети са били отменени. Поради тази причина 
моментът за интервенция е променен от пет часа на три часа. Вж. също така 
изменението към член 6, параграф 1, подточка ii).

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Добавя се следният параграф:
„1a. Когато опериращ въздушен 
превозвач промени часа на излитане 
по разписание с по-ранен час, който е 
повече от три часа преди определения 
по разписание час, той предлага на 
пътниците възстановяване на 
средствата, посочено в член 8, 
параграф 1, буква а), или 
премаршрутиране, посочено в член 8, 
параграф 1, буква б). Пътникът може 
сам да организира собственото си 
премаршрутиране и да изиска 
възстановяване на съответните 
разходи, ако опериращият въздушен 
превозвач не предложи възможност 
за премаршрутиране съгласно член 8, 
параграф 1, буква б).“

Or. en

Обосновка

Когато измененото разписание включва твърде голямо закъснение, на пътниците се 
предлага възможност да изискат възстановяване на средствата или 
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премаршрутиране. Освен това, в съответствие с новата разпоредба съгласно член 8, 
параграф 6а, на пътниците следва да се предложи възможност да организират 
своето премаршрутиране и да изискат възстановяване на съответните разходи, ако 
опериращият въздушен превозвач не предложи възможност за премаршрутиране.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) пет или повече часа след времето на 
пристигане по разписание за всички 
пътувания в рамките на Общността и 
за пътувания до/от трети страни на 
разстояние до 3500 km;

а) три или повече часа след времето на 
пристигане по разписание за всички 
пътувания в рамките на Съюза и за 
пътувания до/от трети страни на 
разстояние до 3500 km;

Or. en

Обосновка

Изменението е в съответствие с решението на Съда по съединени дела 
Sturgeon/Condor, C-402/07, и Böck и Lepuschitz/Air France, C-432/07, което предоставя 
на пътниците, в случай на големи закъснения, т.е. повече от три часа, същите права 
като тези на пътниците, чиито полети са били отменени. Поради тази причина 
докладчикът предлага моментът за интервенция да бъде променен от пет часа на 
три часа. При все това докладчикът споделя становището на Комисията, че 
моментът за интервенция следва да бъде един и същ за всички пътувания в рамките 
на ЕС.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) девет или повече часа след времето 
на пристигане по разписание за 
пътувания до/от трети страни на 
разстояние между 3500 km и 6000 km;

б) пет или повече часа след времето на 
пристигане по разписание за пътувания 
до/от трети страни на разстояние над
3500 km;
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Or. en

Обосновка

The Rapporteur shares the Commission’s view that the thresholds should be dependent on the 
journey distance for travel to and from third countries in order to take account of the 
operational difficulties encountered by air carriers when dealing with delays at remote 
airports. However, the rapporteur does not share the Commission’s point of view that the 
thresholds should be increased. It is therefore suggested that the trigger point of nine hours 
be replaced by one of five hours. The journey distances under Article 6(2) (a), (b) and (c) 
should be streamlined in order to create more clarity for airlines and passengers.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дванадесет или повече часа след 
времето на пристигане по разписание 
за пътувания до/от трети страни на 
разстояние от 6000 km или повече;

заличава се

Or. en

Обосновка

Предлага се моментът за интервенция от дванадесет часа и моментът за 
интервенция от 6000 km или повече да бъдат заличени с цел рационализиране на 
член 6, параграф 2 и създаване на по-голяма яснота за въздушните превозвачи и 
пътниците. Заличаването на буква в) следва логиката на измененията към член 6, 
параграф 2, букви а) и б), в които моментът за интервенция е определен съответно 
на 3500 km или по-малко и 3500 km или повече. Следва да не съществува друг момент 
на интервенция.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Опериращ въздушен превозвач не е 
длъжен за изплаща обезщетение по 
член 7, ако може да докаже, че 
закъснението или промяната на 
разписанието е причинена от 
извънредни обстоятелства и че
закъснението или промяната на 
разписанието не са могли да бъдат 
избегнати, дори да са били взети всички 
необходими мерки. Такива извънредни 
обстоятелства могат да се приемат за 
основателни само доколкото те засягат 
съответния полет или предишния полет, 
извършван от същото 
въздухоплавателно средство.

4. Опериращ въздушен превозвач не е 
длъжен да изплаща обезщетение по 
член 7, ако може да докаже, че са 
изпълнени две условия:
– закъснението или промяната на 
разписанието е причинена от 
извънредни обстоятелства, и
– закъснението или промяната на 
разписанието не са могли да бъдат 
избегнати, дори да са били взети 
правилно всички мерки.

Когато произтичат от технически 
неизправности, такива извънредни 
обстоятелства могат да се приемат за 
основателни само доколкото те засягат 
съответния полет или предишния полет, 
извършван от същото 
въздухоплавателно средство.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие с изменението към член 5, параграф 3. То 
има за цел да изясни, че е необходимо да са изпълнени и двете условия, за да бъдат 
опериращите въздушни превозвачи освободени от задължението за изплащане на 
обезщетение в случай на голямо закъснение. Думата „правилно“ оставя по-малко 
възможности за тълкуване по отношение на всички мерки, които трябва да бъдат 
предприети, за да се избегне отмяна.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Според ограниченията, свързани с 
безопасността, когато забавянето на 
пистата надвишава един час, 
опериращият въздушен превозвач 

5. Според ограниченията, свързани с 
безопасността, когато забавянето на 
пистата надвишава един час, 
опериращият въздушен превозвач 
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предоставя безплатен достъп до 
тоалетни и питейна вода, осигурява 
подходящо отопление или охлаждане на 
пътническия салон, и гарантира, че 
адекватни медицински грижи са на 
разположение, ако е необходимо. 
Когато забавянето на пистата достигне 
максимума от пет часа, 
въздухоплавателното средство се връща 
на изхода или друго подходящо място за 
слизане, където на пътниците се 
разрешава да слязат и да се ползват от 
същата помощ, посочена в параграф 1, 
освен ако съществуват причини, 
свързани с безопасността или 
сигурността, поради които 
въздухоплавателното средство не може 
да напусне своята позиция на пистата.

предоставя безплатен достъп до 
тоалетни и питейна вода, осигурява 
подходящо отопление или охлаждане на 
пътническия салон, и гарантира, че 
адекватни медицински грижи са на 
разположение, ако е необходимо. 
Когато забавянето на пистата достигне 
максимума от два часа, 
въздухоплавателното средство се връща 
на изхода или друго подходящо място за 
слизане, където на пътниците се 
разрешава да слязат и да се ползват от 
същата помощ, посочена в параграф 1, 
освен ако съществуват причини, 
свързани с безопасността или 
сигурността, поради които 
въздухоплавателното средство не може 
да напусне своята позиция на пистата.

Or. en

Обосновка

Определеното минимално забавяне на пистата преди на пътниците да бъде 
разрешено да слязат, равняващо се на пет часа, изглежда твърде дълго и следва да 
бъде променено на два часа.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6а – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато пътник изпусне свързващ 
полет в резултат на закъснение или 
промяна на разписанието на предходен 
полет, въздушният превозвач от 
Общността, извършващ последващия 
свързващ полет, предлага на пътника:

1. Когато пътник изпусне свързващ 
полет в резултат на закъснение или 
промяна на разписанието на предходен 
полет, въздушният превозвач от Съюза, 
извършващ предходния полет, предлага 
на пътника:

Or. en
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Обосновка

На пътниците, изпуснали своя свързващ полет, следва да бъдат предложени помощ, 
грижи, премаршрутиране и обезщетение от страна на въздушния превозвач, 
извършващ предходния полет, който е бил причина за закъснението на пункта за 
прехвърляне, а не от страна на въздушния превозвач, извършващ последващия полет, 
който е излетял на време.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6a – параграф 1 – точка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) Когато времето на излитане по 
разписание на алтернативен полет или 
друг транспорт, предоставен съгласно 
член 8, е поне 5 часа след началото на 
изпуснатия полет, а закъснението 
обхваща една или повече нощи, 
помощта, посочена в член 9, параграф 1, 
букви б) и в).

iii) Когато времето на излитане по 
разписание на алтернативен полет или 
друг транспорт, предоставен съгласно 
член 8, е поне 3 часа след началото на 
изпуснатия полет, а закъснението 
обхваща нощни часове, помощта, 
посочена в член 9, параграф 1, букви б) 
и в).

Or. en

Обосновка

Изменението е в съответствие с предишните изменения по отношение на моментите 
на задействане на процедурите, посочени в член 6. Освен това е необходимо 
разяснение, тъй като настоящата формулировка може да бъде разбрана погрешно в 
смисъл, че настаняване би се предлагало само като обезщетение, ако закъснението 
обхваща една цяла нощ.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато пътник изпусне свързващ 
полет на летище в ЕС в резултат на 

2. Когато пътник изпусне свързващ 
полет на летище в ЕС в резултат на 
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закъснение на предходен свързващ 
полет, пътникът има право на 
обезщетение от въздушния превозвач от 
Общността, който изпълнява този 
полет в съответствие с член 6, 
параграф 2. За тази цел закъснението
се изчислява въз основа на времето за 
пристигане в крайния пункт, както е по 
разписание.

промяна на разписанието или 
закъснение на предходен свързващ 
полет от 90 или повече минути в 
пункта за прехвърляне, пътникът има 
право на обезщетение от въздушния 
превозвач от Съюза, който изпълнява 
този полет в съответствие с член 6, 
параграф 2. За тази цел цялото 
закъснение се изчислява въз основа на 
времето за пристигане в крайния пункт, 
както е по разписание.

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел намаляване на несъразмерната финансова тежест за 
първия въздушен превозвач, който може да бъде регионална захранваща авиокомпания 
и който може да е имал само кратко закъснение. Минимален праг от 90 или повече 
минути закъснение на предходния полет в пункта на прехвърляне би дало на пътника 
право на обезщетение, при условие че закъснението в крайната точка на пътуването 
е съответно над 3 или 5 часа. Това двояко условие е оправдано, ако предходният 
въздушен превозвач от ЕС предизвиква само кратко закъснение, което води до много 
по-голямо закъснение в крайната точка.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграфи 1 и 2 се прилагат също 
така и за въздушни превозвачи от трети 
страни, които изпълняват свързващ 
полет от или до летище в ЕС.“

4. Параграфи 1 и 2 също така се 
прилагат и за въздушни превозвачи от 
трети страни, които изпълняват 
свързващ полет от летище в рамките 
на Съюза до друго летище в рамките 
на Съюза или от летище в рамките 
на Съюза до летище извън Съюза.“

Or. en

Обосновка

Изменението е необходимо, за да се осигури съгласуваност с член 3, параграф 1 
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относно обхвата на регламента и за да се избегнат проблемите, свързани с 
екстериториалността по отношение на превозвачите от трети държави.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 1 – точка 7 – буква a)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) В параграф 1 думата „полети“ се 
заменя с „пътувания“.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изменение е внесено във връзка с измененията, които следват член 7, параграф 1, 
букви а), б) и в) от настоящия регламент. Замяната на думата „полети“ с думата 
„пътувания“ е разгледана в тези изменения. 

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 1 – точка 7 – буква аа) (нова)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 7 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) В параграф 1 буква a) се заличава.

Or. en

Обосновка

Това изменение се прилага във връзка с измененията на член 7, параграф 1, букви б) и в)
от съществуващия регламент, които имат за цел да се улесни прилагането на 
настоящата система и да се създаде по-голяма яснота за пътниците и въздушните 
превозвачи. Докладчикът предлага да се опростят моментите на задействане на 
процедурите и размерите на обезщетенията, като се въведат следните граници: 
300 EUR за всички вътрешни полети в рамките на Общността (независимо от 
разстоянието на полета); 300 EUR за всички останали полети на разстояние до 
3 500 km; 600 EUR за всички останали полети на разстояние над 3 500 km. 
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Изменение 58

Предложение за регламент
Член 1 – точка 7 – буква aб) (нова)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 7 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) В параграф 1 буква б) се заменя със 
следното:
„б) 300 EUR за всички пътувания в 
рамките на Съюза и за всички други
пътувания на разстояние 3 500 km
или по-малко;“

Or. en

Обосновка

Това изменение се прилага във връзка с измененията на член 7, параграф 1, букви а) и в) 
от съществуващия регламент, които имат за цел да се улесни прилагането на 
настоящата система и да се създаде по-голяма яснота за пътниците и въздушните 
превозвачи. Докладчикът предлага да се опростят моментите на задействане на 
процедурите и размерите на обезщетенията, като се въведат следните граници: 
300 EUR за всички вътрешни полети в рамките на Общността (независимо от 
разстоянието на полета); 300 EUR за всички останали полети на разстояние до 
3 500 km; 600 EUR за всички останали полети на разстояние над 3 500 km. 

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 1 – точка 7 – буква aв) (нова)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 7 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) В параграф 1 буква в) се заменя със 
следния текст:
„в) 600 EUR за всички пътувания на 
разстояние над 3 500 km.“

Or. en
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Обосновка

Това изменение се прилага във връзка с измененията на член 7, параграф 1, букви а) и б) 
от съществуващия регламент, които имат за цел да се улесни прилагането на 
настоящата система и да се създаде по-голяма яснота за пътниците и въздушните 
превозвачи. Докладчикът предлага да се опростят моментите на задействане на 
процедурите и размерите на обезщетенията, като се въведат следните граници: 
300 EUR за всички вътрешни полети в рамките на Общността (независимо от 
разстоянието на полета); 300 EUR за всички останали полети на разстояние до 
3 500 km; 600 EUR за всички останали полети на разстояние над 3 500 km. 

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 1 – точка 7 – буква б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Обезщетението, посочено в 
параграф 1, се изплаща в брой, чрез 
електронен банков превод, банково 
нареждане или банкови чекове.

3. По споразумение с пътника
обезщетението, посочено в параграф 1, 
се изплаща в брой, чрез електронен 
банков превод или банково нареждане.

Or. en

Обосновка

С въздушните превозвачи, които изплащат обезщетенията с банкови чекове, 
възникват проблеми.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 1 – точка 7 – буква б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Въздушният превозвач може да 
постигне доброволно споразумение с 
пътника, което заменя разпоредбите 
относно обезщетението, посочени в 
параграф 1, при условие че това 
споразумение се потвърждава от 

5. Въздушният превозвач може да 
постигне доброволно споразумение с 
пътника, което заменя разпоредбите 
относно обезщетението, посочени в 
параграф 1, по най-малко равностоен
начин с други непарични обезщетения 
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документ, подписан от пътника, в който 
се напомня на същия за правата му на 
обезщетение съгласно настоящия 
регламент.“

(например талони за полети в размер 
на 100 % от правото на обезщетение),
при условие че това споразумение се 
потвърждава от документ, подписан от 
пътника, в който се напомня на същия 
за правата му на обезщетение съгласно 
настоящия регламент.“

Or. de

Обосновка

Следва да се определи праг на стойността от най-малко 100 % от размера на 
обезщетението, за да се запази адекватно правото на обезщетение на пътниците. 
Важно е да се изясни, че доброволното споразумение се отнася само до 
договореността за обезщетение, но не и до правото на обезщетение само по себе си.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 8 – параграф 1 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) възстановяване до седем дни, 
съгласно искането на пътника, по силата 
на член 7, параграф 3, на цената на 
полета, за част или части от 
неосъществения път, и за част или части 
от вече осъществения път, ако полетът 
повече не изпълнява предназначението 
си по отношение на първоначалния план 
за пътуване, заедно с, когато е уместно,

а) възстановяване до седем работни 
дни, съгласно искането на пътника, по 
силата на член 7, параграф 3, на цената 
на полета, за част или части от 
неосъществения път, и за част или части 
от вече осъществения път, ако полетът 
повече не изпълнява предназначението 
си по отношение на първоначалния план 
за пътуване, заедно с, когато е уместно,

Or. en

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 8 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако пътниците изберат 
възможността, посочена в параграф 1, 
буква б), и в зависимост от наличността, 
те имат правото на премаршрутиране 
чрез друг въздушен превозвач или друг 
вид транспорт, когато опериращият 
въздушен превозвач не може да им 
предложи собствените си услуги и 
подходящо разписание, за да се 
достигне до крайния пункт на 
пристигане в рамките на 12 часа след 
времето за пристигане по разписание. 
Независимо от разпоредбите на 
член 22, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 1008/2008, другият въздушен 
превозвач или превозвач от друг тип 
транспорт не определят цена за 
договарящия превозвач, която 
надхвърля средната цена, плащана от 
собствените им пътници за 
аналогични услуги през последните 
три месеца.

5. Ако пътниците изберат 
възможността, посочена в параграф 1, 
буква б), и в зависимост от наличността
и при условие че съществуват разумни 
и сравними алтернативи, те имат 
правото на премаршрутиране при първа 
възможност чрез друг въздушен 
превозвач или друг вид транспорт, 
когато опериращият въздушен 
превозвач не може да им предложи 
собствените си услуги и подходящо 
разписание, за да се достигне до 
крайния пункт на пристигане в рамките 
на 12 часа след времето за пристигане 
по разписание. Пътникът има 
правото да откаже 
премаршрутиране чрез друг тип 
транспорт и в този случай запазва 
правата си по отношение на 
грижата, както е посочено в член 9, 
докато чака премаршрутирането.

Or. en

Обосновка

Не следва да има ценови ограничения или условия, които да налагат използването на 
даден вид транспорт поради недостатъците на друг вид. Освен това не е ясно как 
понятието за „цена, която надхвърля средната цена, плащана от собствените им 
пътници за аналогични услуги през последните три месеца“ би могло да бъде 
приложено на практика. В допълнение изменението уточнява, че опериращият 
въздушен превозвач, чиито услуги са прекъснати, продължава да има задължението 
да организира транспорта на пътника.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 8 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато на пътниците се предложи, 
съгласно параграф 1, частично или 
цялостно премаршрутизиране чрез друг 
вид транспорт, настоящият 
регламент се прилага за случаите на 
превоз, извършван от този друг вид 
транспорт, както ако беше извършен 
от въздухоплавателни средства с 
неподвижно крило.

6. Когато на пътниците се предложи, 
съгласно параграф 1, частично или 
цялостно премаршрутиране чрез друг 
вид транспорт, член 6а се прилага за 
случаите на превоз, извършван от този 
друг вид транспорт в съответствие с 
действащите споразумения за 
премаршрутиране между опериращия 
въздушен превозвач и другия вид
транспорт.

Or. en

Обосновка

Следва да се отбележи, че съществуват споразумения за премаршрутиране между 
различните видове транспорт, в които подробно се посочват условията за това 
премаршрутиране и които се прилагат в тези конкретни случаи.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 1 – точка 8а (нова)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 8 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) В член 8 се добавя следният 
параграф:
„6a. Пътникът може сам да 
организира собственото си 
премаршрутиране и да поиска 
възстановяване на съответните 
разходи, ако опериращият въздушен 
превозвач не предложи възможност 
за премаршрутиране съгласно 
параграф 1, буква б).“

Or. en

Обосновка

Пътникът следва да разполага и с възможността сам да организира 
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премаршрутирането, без да губи правото си да поиска възстановяване на 
възникналите разходи.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9 – буква -a) (нова)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) В параграф 1 буква а) се заменя със 
следното:
„а) храна и напитки;“

Or. en

Обосновка

Формулировката „според времето за изчакване“ следва да бъде заличена, тъй като за 
всички случаи, за които се прави позоваване на член 9, параграф 1, буква а) — отмяна, 
големи закъснения и свързващи полети — се предлага в преразгледания регламент да се 
въведе време за изчакване „два часа след първоначалния час за излитане“.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9 – буква аа) (нова)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) Параграф 2 се заменя със 
следното:
„2. Освен това, на пътниците се 
предлагат две безплатни телефонни 
обаждания и факс съобщения или 
електронни съобщения.“

Or. en

Обосновка

Телексът е морално остарял.
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Изменение 68

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9 – буква aб) (нова)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

aб) Параграф 3 се заменя със 
следното:
„3. При прилагане на този член, 
опериращият въздушен превозвач 
обръща специално внимание на 
нуждите на лицата с увреждания и
лицата с намалена подвижност и 
придружаващите ги лица, както и на 
нуждите на деца без придружители.“

Or. en

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9 – буква б)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако опериращият въздушен 
превозвач може да докаже, че отмяната, 
закъснението или промяната на 
разписанието е причинена от
извънредни обстоятелства, и че същите 
не са могли да бъдат избегнати дори при 
вземане на всички разумни мерки, той 
може да ограничи общите разходи за 
настаняване, посочени в параграф 1, 
буква б), до размер от 100 EUR за 
нощувка и на пътник и при максимум 
3 нощувки. Ако опериращият въздушен 
превозвач избере да прилага това 
ограничение, то трябва въпреки това да 

4. Ако опериращият въздушен 
превозвач може да докаже, че отмяната, 
закъснението или промяната на 
разписанието е причинена от 
извънредни обстоятелства, и че същите 
не са могли да бъдат избегнати дори при 
вземане по правилен начин на всички 
разумни мерки, той може да ограничи 
настаняването, посочено в 
параграф 1, буква б), до размер от 
125 EUR за нощувка и на пътник. В 
случай че пътникът осигури 
самостоятелно своето настаняване, 
въздушният превозвач може да 
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предостави на пътниците информация за 
наличните възможности за настаняване 
след периода от три нощи в допълнение 
на непрекъсващото задължение за 
предоставяне на информация, посочено 
в член 14.

ограничи разходите за настаняване до 
размер от 125 EUR за нощувка и при
3 нощувки. Ако опериращият въздушен 
превозвач избере да прилага това 
ограничение, то трябва въпреки това да 
предостави на пътниците информация за 
наличните възможности за настаняване 
след периода от три нощи. При всички 
случаи не се засяга задължението на 
опериращия въздушен превозвач да 
осигурява настаняване, като той 
трябва също така да го предоставя с 
предимство в допълнение на 
непрекъсващото задължение за 
предоставяне на информация, посочено 
в член 14.

Or. de

Обосновка

Максималният размер от 100 EUR за нощувка и на пътник за настаняване следва да 
се увеличи. Продължителността на настаняването не следва да се ограничава, освен 
в случаите, когато пътникът организира самостоятелно своето настаняване. В този 
случай пътникът може да очаква ограничаване във времето на разходите за 
настаняване от страна на въздушния превозвач. От решаващо значение е, че и при 
извънредни обстоятелства превозвачите са задължени да осигуряват с предимство 
действително настаняване.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 1 – точка -10 (нова)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-10) В член 10, параграф 2 уводната 
част се заменя със следното:
„2. Ако опериращ въздушен 
превозвач настани пътник на място в 
салон с по-ниска класа от тази, за
която е купен билетът, той в рамките 
на седем работни дни, по силата на 
член 7, параграф 3, възстановява:“
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Or. en

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 1 – точка -11 (нова)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-11) Член 11 параграф 2 се заменя със 
следния текст:
„2. При отказан достъп на борда, 
отмяна или закъснение с различно 
времетраене, лицата с увреждания и 
лицата с намалена подвижност и 
всички придружаващи ги лица, както 
и децата без придружител, имат 
правото да получат специални грижи 
при първа възможност в 
съответствие с член 9.

Настаняването, осигурено за лицата 
с увреждания и лицата с намалена 
подвижност, е достъпно, 
информацията относно техните 
права се предоставя чрез средства за 
комуникация, които са съобразени с 
техните нужди, като също така се 
удовлетворяват и нуждите им да 
бъдат придружавани от кучета 
водачи или кучета помощници.“

Or. en

Обосновка

Нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност следва да бъдат 
допълнително защитени с настоящото изменение.
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Изменение 72

Предложение за регламент
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Опериращият въздушен превозвач не 
прилага ограниченията, предвидени в 
член 9, параграфи 4 и 5, ако пътникът е 
лице с намалена подвижност или всяко 
лице, придружаващо го/я, 
непридружено дете, бременна жена или 
лице, нуждаещо се от специфична 
медицинска помощ, при условие че 
въздушният превозвач или неговият 
представител, или организаторът е бил 
уведомен за техните специфични нужди 
поне 48 часа преди времето на излитане 
на по разписание. Счита се, че това 
уведомление обхваща цялото пътуване, 
както и полета на връщане, ако и двете 
пътувания са договорени с един и същ 
въздушен превозвач.

3. Опериращият въздушен превозвач не 
прилага ограниченията, предвидени в 
член 9, параграфи 4 и 5, ако пътникът е 
лице с увреждане или лице с намалена 
подвижност или всяко лице, 
придружаващо го/я, непридружено дете, 
бременна жена или лице, нуждаещо се 
от специфична медицинска помощ, при 
условие че опериращият въздушен
превозвач или неговият представител, 
или организаторът е бил уведомен за 
техните специфични нужди поне 48 часа 
преди времето на излитане по 
разписание. Счита се, че това 
уведомление обхваща цялото пътуване, 
както и полета на връщане, ако и двете 
пътувания са договорени с един и същ 
въздушен превозвач.

Or. en

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, когато опериращ въздушен 
превозвач плаща обезщетение или 
изпълнява други задължения, 
произтичащи от настоящия регламент, 
нито една разпоредба от този регламент 
или от националното законодателство 
не може да се тълкува като 

В случаите, когато опериращ въздушен 
превозвач плаща обезщетение или 
изпълнява други задължения, 
произтичащи от настоящия регламент, и 
без да се засягат съществуващите 
договори за отказ от отговорност 
между трети страни, нито една 
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ограничаваща неговото право да търси 
обезщетение за разходите, направени 
съгласно настоящия регламент, от трети 
страни, които са допринесли за 
събитието, от което възниква 
задължението за обезщетяване или 
други задължения.

разпоредба от този регламент или от 
националното законодателство не може 
да се тълкува като ограничаваща 
неговото право на възстановяване на
разходите, направени съгласно 
настоящия регламент, от трети страни, 
които са допринесли за събитието, от 
което възниква задължението за 
обезщетяване или други задължения.

Or. en

Обосновка

Съществуващите договори за отказ от отговорност (например между летищата и 
въздушните превозвачи) следва да останат незасегнати от тази разпоредба. Трябва 
да е ясно, че тя не засяга пътниците. 

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 14 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 14 се добавя следният 
параграф:
„1a. По време на техните оперативни 
часове въздушните превозвачи 
гарантират, че на всяко летище, на 
което те оперират, е наличен 
персонал за контакт или трета 
страна, упълномощена от 
съответния въздушен превозвач, 
който/която да предоставя на 
пътниците необходимата 
информация относно техните права, 
включително и относно процедурите 
за подаване на жалби, да оказва 
помощ и да предприема незабавни 
действия в случай на проблеми с 
полета и изгубен или закъснял 
багаж.“
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Or. en

Обосновка

Наличието на местно звено за контакт, което представлява въздушния превозвач на 
летището и което може да предприема незабавни действия от името на превозвача в 
случай на необходимост, би помогнало да се гарантира, че пътниците се ползват от 
полагащите им се права. Само въздушните превозвачи разполагат с цялата налична 
информация в случай на проблеми с полета и на изгубен или закъснял багаж. 
Предоставянето на информация на пътниците относно техните права и относно 
възможностите за подаване на жалби и искания трябва да бъде подобрено.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По отношение на незрящите лица и на 
лицата с увредено зрение, разпоредбите 
на този член се прилагат с използване на 
подходящи алтернативни средства.

3. По отношение на лицата с 
увреждания или лицата с намалена 
подвижност, по-специално на 
незрящите лица и на лицата с увредено 
зрение, разпоредбите на този член се 
прилагат с използване на подходящи 
алтернативни средства.

Or. en

Обосновка

Изменението е в съответствие с предходните изменения по отношение на пълното 
определение за „лице с увреждания или лице с намалена подвижност“ и разширява 
кръга на лицата до всички лица с увреждания и лица с намалена подвижност.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Управляващият орган на летището 4. Управляващият орган на летището 
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гарантира, че общата информация 
относно правата на пътниците, е ясно 
изложена на видно място в 
предназначената за пътници зона на 
летището. Той е длъжен също да 
гарантира, че пътниците, които се 
намират на летището, са информирани 
за отмяната на полета им, както и 
относно техните права, в случай че 
въздушния превозвач неочаквано 
прекрати дейността си, например при
обявяване на несъстоятелност или 
отнемане на оперативния му лиценз.

гарантира, че общата информация 
относно правата на пътниците е ясно 
изложена на видно място в 
предназначената за пътници зона на 
летището. Въз основа на получената 
информация той е длъжен също да 
гарантира, че пътниците, които се 
намират на летището, са информирани 
за причините и за техните права в 
случаи на закъснения и проблеми с 
полетите, като например отмяната на 
полета им, както и относно техните 
права, в случай че въздушният
превозвач неочаквано прекрати 
дейността си, например в случай на
неговото обявяване в несъстоятелност 
или отнемане на оперативния му 
лиценз.

Or. en

Обосновка

Управителните органи на летищата не разполагат с информация за отделните 
пътници. Те на първо място трябва да получат тази информация от въздушните 
превозвачи, за да изпълнят горепосоченото задължение.

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Когато пътникът не закупува билет 
директно от опериращия въздушен 
превозвач, а чрез посредник, установен 
в рамките на Съюза, този посредник 
предоставя данните за контакт на 
пътника на въздушния превозвач, при 
условие, че пътникът е дал своето 
изрично и писмено разрешение за 
това. Това разрешение може да се даде 
само въз основа на право на избор от 
негова страна. Въздушният превозвач 

6. Когато пътникът не закупува билет 
директно от опериращия въздушен 
превозвач, а чрез посредник, установен 
в рамките на Съюза, този посредник 
предоставя данните за контакт на 
пътника на въздушния превозвач, при 
условие, че пътникът е дал своето 
съгласие. Това съгласие може да се даде 
само въз основа на право на избор от 
негова страна. Въздушният превозвач 
може да използва тези данни за контакт 
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може да използва тези данни за контакт 
само с цел изпълнение на задължението 
за предоставяне на информация по 
настоящия член, а не за маркетингови 
цели и заличава данните за контакт в 
срок от 72 часа след приключване на 
договора за превоз. Обработката на тези 
данни, достъпа до тях и съхранението 
им се гарантират в съответствие с 
Директива 95/46/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
защитата на физическите лица по 
отношение на обработката на личните 
данни и свободното движение на такива 
данни.

само с цел изпълнение на задължението 
за предоставяне на информация по 
настоящия член, а не за маркетингови 
цели и заличава данните за контакт в 
срок от 72 часа след приключване на 
договора за превоз. Съгласието на 
пътника за предоставянето на 
неговите данни за контакт на 
въздушния превозвач и за обработката 
на тези данни, достъпът до тях и 
съхранението им се гарантират в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно защитата на физическите лица 
по отношение на обработката на 
личните данни и свободното движение 
на такива данни.

Or. en

Обосновка

Съгласието на пътника следва да бъде получено в съответствие с приложимото 
законодателство за защита на данните, в което не се уточнява точната форма на 
даването на съгласие („писмено“). Терминът „разрешение“ се заменя със „съгласие“ в 
съответствие с формулировката, използвана в европейското законодателство за 
защита на данните.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 14 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Посредникът се освобождава от 
прилагането на параграф 6, ако може да 
докаже съществуването на алтернативна 
система, която гарантира, че пътникът е 
информиран без предаване на 
съответните данни за контакт.

7. Посредникът се освобождава от 
задълженията си съгласно параграф 6, 
ако може да докаже съществуването на 
алтернативна система, която гарантира, 
че пътникът е информиран без 
предаване на съответните данни за 
контакт, или когато пътникът е 
избрал да не предостави своите данни 
за контакт.
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Or. en

Обосновка

Посредниците не следва бъдат държани отговорни за предоставянето на 
информация, когато пътниците са избрали да не предоставят своите данни за 
контакт.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка определя 
национален правоприлагащ орган, който 
отговаря за осигуряване на 
изпълнението на настоящия регламент 
по отношение на полети от летища, 
разположени на нейна територия и 
полети от трета страна до такива 
летища. Държавите членки информират 
Комисията за органа, определен 
съгласно настоящия параграф.

1. Всяка държава членка определя 
национален правоприлагащ орган, който 
отговаря за осигуряване на 
изпълнението на настоящия регламент 
по отношение на нарушения на 
настоящия регламент на летища, 
разположени на нейна територия,
полети от летища, разположени на 
нейна територия и полети от трета 
страна до такива летища. Държавите 
членки информират Комисията за 
органа, определен съгласно настоящия 
параграф.

Or. en

Обосновка

Регламентът се прилага еднакво за нарушения на летища, разположени на 
територията на държавите — членки на ЕС.

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 16 – параграф 3



PR\1002222BG.doc 59/85 PE510.868v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Санкциите, определени от държавите 
членки за нарушения на настоящия 
регламент, са ефективни, съразмерни и с 
възпиращ ефект.

3. Санкциите, определени от държавите 
членки за нарушения на настоящия 
регламент, са надеждни, ефективни, 
съразмерни и с възпиращ ефект.

Or. en

Обосновка

Съществуват значителни различия между държавите членки по отношение на 
санкциите, които могат да бъдат наложени на въздушните превозвачи за неспазване 
на Регламент (ЕО) № 261/2004 (максимум от 4,5 милиона евро в Испания в сравнение с 
по-малко от 1 000 евро в Полша и Румъния). Често максималната стойност на 
санкциите е по-ниска от разходите, които въздушните превозвачи могат да имат, 
когато спазват регламента. В тези случаи за въздушните превозвачи няма 
икономически стимул да спазват настоящия регламент. Санкциите следва да бъдат 
достатъчно тежки, за да имат въздушните превозвачи финансов стимул постоянно 
да спазват регламента.

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато органите, определени 
съгласно членове 16 и 16а се 
различават, се създават механизми за 
докладване, като така се осигурява 
обмен на информация между 
различните органи, за да се помогне на 
националния правоприлагащ орган да 
изпълнява своите задачи, свързани с 
надзора и осигуряването на 
изпълнението, както и на органа, 
определен съгласно член 16а да събира 
информацията, необходима за 
разглеждане на индивидуални жалби.

4. В съответствие с 
Директива 2013/11/ЕС се създават 
механизми за сътрудничество между 
националния правоприлагащ орган и 
органа, определен съгласно член 16а, 
които включват взаимен обмен на 
информация, за да се помогне на 
националния правоприлагащ орган да 
изпълнява своите задачи, свързани с 
надзора и осигуряването на 
изпълнението, както и на органа, 
определен съгласно член 16а да събира 
информацията и техническия опит, 
необходими за разглеждане на 
индивидуални жалби. В допълнение се 
създава механизъм на равнището на 
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Съюза между всички органи, 
определени съгласно настоящия член 
и член 16а, за да се гарантира 
обменът на информация относно 
нарушения, санкции и най-добри 
практики за прилагане между всички 
държави членки.

Or. en

Обосновка

В съответствие с новата директива за АРС, подобна информация и механизми за 
сътрудничество са предвидени между НПО и органите за АРС на равнището на всяка 
държава членка. Докладчикът счита, че освен това подобни механизми следва да 
съществуват и на вътрeoбщностно равнище. Редовният обмен на информация в целия 
ЕС между всички НПО и органи за АРС би подобрил прилагането на регламента. В 
контекста на предишни резолюции вече е било поискано по-тясно сътрудничество 
между всички НПО. То не би засегнало ролята на Комисията в това отношение.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 1 – точка 14а (нова)
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 16 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

14a. В член 16 се добавя следният 
параграф:
„6a. До транспонирането на 
Директива 2013/11/ЕС от държавите 
членки, всеки пътник може да подаде 
жалба до всеки национален 
правоприлагащ орган относно 
предполагаемо нарушение на 
настоящия регламент на всяко 
летище, разположено на 
територията на държава членка, или 
относно полети от всяко летище, 
разположено на територията на 
държава членка, или полети от 
трета държава, който пристига на 
такова летище.
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Or. en

Обосновка

Това изменение се въвежда, за да се гарантира, че НПО все още са компетентните 
органи за разглеждане на жалбите до влизането в сила на Директивата на АРС през 
2015 г. Докато не се създаде новият орган за решаване на спорове, пътниците следва 
все още да имат възможността да подават индивидуални жалби до всеки национален 
правоприлагащ орган.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 16а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По време на резервацията
въздушните превозвачи предоставят 
информация на пътниците относно 
процедурите по разглеждане на техните 
искове и жалби във връзка с правата, 
установени в настоящия регламент, 
както и относно съответните адреси за 
контакт, до които пътниците могат да 
подават искове и жалби, включително 
посредством електронни средства. 
Въздушният превозвач е длъжен да 
информира пътниците за органа или 
органите, компетентни за разглеждане 
на жалбите на пътниците.

1. Въздушните превозвачи предоставят 
информация на пътниците относно 
процедурите по разглеждане на техните 
искове и жалби и относно 
съответните срокове съгласно 
параграф 2 от настоящия член, във 
връзка с правата, установени в 
настоящия регламент, както и относно 
съответните адреси за контакт, до които 
пътниците могат да подават искове и 
жалби, включително посредством 
електронни средства. Въздушният 
превозвач и, ако е приложимо, 
организаторът е длъжен да информира 
пътниците за органа или органите, 
компетентни за разглеждане на жалбите 
на пътниците, както е определено от 
държавите членки съгласно 
настоящия член и член 16. 
Необходимата информация се 
предоставя в момента на 
резервирането, достъпна е за всички и 
е ясно посочена на билета на пътника 
и на уебсайта на въздушния превозвач,
и се раздава на гишетата на 
въздушния превозвач на летищата. 
На пътниците се предоставя 
формуляр за подаване на жалби.
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Or. en

Обосновка

Необходимо е да се предоставя по-подробна информация на пътниците относно 
процедурите за подаване на искове и жалби. При необходимост организаторът 
предоставя на пътниците обща информация относно процедурите, включително 
адресите за контакт на компетентните органи.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 16a – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В член 16а се добавя следният 
параграф:
„1a. Доказателствената тежест 
относно предоставянето на 
необходимата информация на 
пътниците се носи от въздушния 
превозвач.“

Or. en

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 16а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако пътник иска да подаде жалба до 
въздушния превозвач по отношение на 
своите права съгласно настоящия 
регламент, то той следва да я подаде в 
срок до 3 месеца от датата, на която 
полетът е бил изпълнен или е бил 
предвиден за изпълнение. В рамките на 
7 дни от получаване на жалбата 

2. Ако пътник иска да подаде жалба до 
въздушния превозвач по отношение на 
своите права съгласно настоящия 
регламент, то той следва да я подаде в 
срок до три месеца от датата, на която 
полетът е бил изпълнен или е бил 
предвиден за изпълнение, без да се 
засяга правото му на достъп до 
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превозвачът потвърждава на пътника, 
че я е получил. В срок от два месеца от 
получаване на жалбата превозвачът
предоставя пълен отговор на пътника.

съдебната система и на извънсъдебно 
решение след изтичането на 
тримесечния срок. В рамките на седем
дни от получаване на жалбата 
въздушният превозвач потвърждава на 
пътника, че я е получил. В срок от два 
месеца от получаване на жалбата 
въздушният превозвач предоставя 
пълен отговор на пътника. Ако
въздушният превозвач не предостави 
пълния отговор в двумесечния срок, се 
счита, че искът на пътника е приет.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да подчертае факта, че националното законодателство е 
задължено да предостави правно средство за защита и че това не е просто една 
възможност. Правата, определени съгласно регламента, трябва да подлежат на 
изпълнение (вж. съдебна практика Sousa Rodríguez и Mc Donagh).

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 16а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие със съответното 
законодателство на равнище ЕС и на 
национално равнище всяка държава 
членка определя национален орган или 
органи, отговорни за извънсъдебно 
разрешаване на спорове между 
въздушните превозвачи и пътниците по 
отношение на правата, попадащи в 
обхвата на настоящия регламент.

3. Държавите членки гарантират, че 
пътниците могат да поискат спорове 
с въздушни превозвачи относно права 
и задължения, установени с 
настоящия регламент, да бъдат 
решени чрез независими, ефикасни и 
ефективни извънсъдебни механизми. 
За тази цел всяка държава членка 
определя национален орган или органи, 
отговорни за извънсъдебно разрешаване 
на спорове между въздушните 
превозвачи и пътниците по отношение 
на правата и задълженията, попадащи 
в обхвата на настоящия регламент. 
Относно спорове, попадащи в обхвата 
на Директива 2013/11/ЕС, се прилага 
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единствено тази директива. 
Въздушните превозвачи възприемат 
системата за АРС, предвидена в 
Директива 2013/11/ЕС.

Or. en

Обосновка

Изменението актуализира текста в съответствие с новата Директива 2013/11/ЕС 
относно алтернативно решаване на спорове (АРС), в която се посочва, че държавите 
членски трябва да създадат национален орган или органи, които да отговарят както 
на директивата за АРС, така и на настоящия преразгледан регламент.

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 16а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всеки пътник може да подаде жалба 
пред всеки национален орган, определен 
съгласно параграф 3, относно 
предполагаемо нарушение на настоящия 
регламент на всяко летище, намиращо 
се на територията на държава членка, 
или което се отнася до всички полети от 
трета страна към летище, разположено 
на тази територия. Подобни жалби 
могат да бъдат подавани най-рано два 
месеца, след като жалбата е била 
подадена до съответния превозвач, 
освен ако превозвачът вече е дал 
окончателен отговор на тази жалба.

4. При получаване на пълния отговор 
от въздушния превозвач, 
съответният пътник може да подаде 
жалба пред всеки национален орган, 
определен съгласно параграф 3, относно 
предполагаемо нарушение на настоящия 
регламент на всяко летище, намиращо 
се на територията на държава членка, 
или което се отнася до всички полети, 
от което и да е летище, разположено 
на територията на държава членка, 
или от трета страна до такова летище.
Подобни жалби могат да бъдат 
подавани в предварително определен 
срок, който е в рамките на не по-
малко от една година от датата, на 
която пътникът е подал жалбата или 
иска до съответния превозвач.

Or. en

Обосновка

Изменението привежда настоящия член в съответствие с новата 
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Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на спорове (АРС). 

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 16а – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В рамките на 7 дни от получаване 
на жалбата, определеният орган
потвърждава, че я е получил и
изпраща копие до съответния 
национален правоприлагащ орган. 
Срокът за предоставяне на окончателен 
отговор на жалбоподателя не трябва да 
надвишава три месеца от 
получаването на жалбата. Копие от 
окончателния отговор също се 
предоставя на националния 
правоприлагащ орган.

5. Когато определеният орган получи 
жалбата, той уведомява страните по 
спора веднага след като получи всички 
документи, които съдържат 
информацията, свързана с жалбата.
Той изпраща копие от свързаните с 
жалбата документи до съответния 
национален правоприлагащ орган. 
Срокът за предоставяне на окончателен 
отговор на жалбоподателя не трябва да 
надвишава 90 календарни дни от 
датата, на която посоченият орган е 
получил всички документи по жалбата. 
Копие от окончателния отговор също се 
предоставя на националния 
правоприлагащ орган.

Or. en

Обосновка

Изменението привежда настоящия член в съответствие с новата 
Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на спорове (АРС). 

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 16a – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 16а се добавя следният 
параграф:
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„5a. Въздушните превозвачи 
съобщават своите данни за контакт 
по въпроси, обхванати от настоящия 
регламент, на определените съгласно 
настоящия член органи на държавите 
членки, в които те оперират.“

Or. en

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 16б – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията подкрепя диалога между 
държавите членки относно тълкуването 
и прилагането на настоящия регламент 
чрез комитета, посочен в член 16в.

1. Комисията подкрепя диалога и 
насърчава сътрудничеството между 
държавите членки относно тълкуването 
и прилагането на настоящия регламент 
чрез комитета, посочен в член 16в.

Or. en

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 1 – точка 16
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета до 1 януари 
2017 г. относно изпълнението и 
резултатите от настоящия регламент, 
по-специално по отношение на 
въздействието на обезщетяването за 
дълги закъснения и ограничаването на 
срока за настаняване в извънредни 
обстоятелства с голяма 

Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета до 1 януари 
2017 г. относно изпълнението и 
резултатите от настоящия регламент, 
по-специално по отношение на 
въздействието на обезщетяването за 
дълги закъснения и ограничаването на 
срока за настаняване в извънредни 
обстоятелства с голяма 
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продължителност. Комисията докладва 
и относно засилването на защитата на 
пътниците във въздушния транспорт на 
полети от трети държави, изпълнявани 
от въздушни превозвачи извън 
Общността, в контекста на 
международните споразумения за 
въздушен транспорт.

продължителност, въпроси относно 
тълкуването на извънредни 
обстоятелства, статистическите 
данни, публикувани от националните 
правоприлагащи органи относно 
техните дейности, включително 
относно санкциите, и 
констатациите им относно 
предполагаеми практики от
въздушните превозвачи, 
отбелязаният напредък по 
отношение на установяването на 
национални органи, отговарящи за 
извънсъдебното решаване на спорове и 
дейностите им, свързани с него.
Комисията докладва и относно 
засилването на защитата на пътниците 
във въздушния транспорт на полети от 
трети държави, изпълнявани от 
въздушни превозвачи извън Съюза, в 
контекста на международните 
споразумения за въздушен транспорт.

Or. en

Обосновка

Според докладчика Комисията следва да включи в доклада си по-подробна информация 
с оглед оценката на въздействието, изпълнението и прилагането на регламента.

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1
Регламент (ЕО) № 2027/97
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Въздушният превозвач на 
Общността предоставя формуляр за 
подаване на жалба на летището, което 
позволява на пътника незабавно да 
представи такава жалба относно 
повреден или закъснял багаж. Този 
формуляр за подаване на жалба, който 
може да бъде под формата на доклад за 

2. На всички летища управляващият 
орган на летището създава служба за 
предоставяне на формуляр за подаване 
на жалба на пътниците, което им 
позволява при пристигане незабавно да 
подадат жалба относно повреден или 
закъснял багаж. Този формуляр за 
подаване на жалба, който може да бъде
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нередност при превоз на багаж, се 
приема от въздушния превозвач на 
летището като жалба съгласно член 31, 
параграф 2 от Конвенцията от Монреал. 
Тази възможност не засяга правото на 
пътника да подаде жалба по друг начин 
в рамките на срока, посочен в 
Конвенцията от Монреал.

под формата на доклад за нередност при 
превоз на багаж, се приема от 
въздушния превозвач на летището като 
жалба съгласно член 31, параграф 2 от 
Конвенцията от Монреал. Тази 
възможност не засяга правото на 
пътниците да подадат жалба по друг 
начин в рамките на срока, посочен в 
Конвенцията от Монреал. В 
приложение 2а от настоящия 
регламент е посочен хармонизиран 
формуляр за подаване на искове за 
целия Съюз.

Or. en

Обосновка

С цел да се ускори процедурата в случай на загубен, закъснял или повреден багаж, 
специална служба за подаване на искове за багаж на летищата дава възможност за 
централизиране на исканията на пътниците при пристигането им. Хармонизираният 
формуляр за подаване на искове за целия ЕС би помогнал да се улесни процедурата и е 
приложен към настоящия регламент.

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4
Регламент (ЕО) № 2027/97
Член 6а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато транспортират инвалидни 
колички или друго оборудване за 
придвижване, или помощни средства, 
като регистриран багаж, въздушният 
превозвач и неговите представители 
предлагат на всяко лице с намалена 
подвижност, както е определено в 
член 2, буква а) от Регламент (ЕО) 
№ 1107/2006, възможността безплатно 
да подаде специална декларация за 
интереси съгласно член 22, параграф 2 
от Конвенцията от Монреал, при 
извършване на резервацията, но най-
късно когато оборудването се предава 

1. Когато транспортират инвалидни 
колички или друго оборудване за 
придвижване, или помощни средства, 
като регистриран багаж, въздушният 
превозвач и неговите представители 
предлагат на всяко лице с увреждане 
или с намалена подвижност, както е 
определено в член 2, буква а) от 
Регламент (ЕО) № 1107/2006, 
възможността безплатно да подаде 
специална декларация за интереси 
съгласно член 22, параграф 2 от 
Конвенцията от Монреал, при 
извършване на резервацията, но най-
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на превозвача. късно когато оборудването се предава 
на превозвача. В приложение 2б от 
настоящия регламент е посочен 
образец за подобна декларация за 
интереси.

Or. en

Обосновка

Образецът би бил полезен с цел улесняване на процедурата на подаване на 
декларацията. Той би предоставил, както на пътниците, така и на въздушните 
превозвачи, насоки за подаване на съответната информация и необходимата 
документация в случай на унищожаване, загуба или повреда на оборудване за 
придвижване.

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4
Регламент (ЕО) № 2027/97
Член 6б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на контрола върху защитата 
на пътниците с намалена подвижност и 
на пътниците с увреждания в случай на 
вреди, нанесени на тяхното оборудване 
за придвижване, националният 
правоприлагащ орган също така 
разглежда и взема предвид 
информацията относно жалбите, 
свързани с оборудване за придвижване, 
представени на органите, определени в 
член 16a от Регламент (ЕО) № 261/2004.

2. За целите на контрола върху защитата 
на пътниците с намалена подвижност и 
на пътниците с увреждания в случай на
вреди, нанесени на тяхното оборудване 
за придвижване или помощни 
средства, националният правоприлагащ 
орган също така разглежда и взема 
предвид информацията относно 
жалбите, свързани с оборудване за 
придвижване, представени на органите, 
определени в член 16a от 
Регламент (ЕО) № 261/2004.

Or. en

Обосновка

Както и в други части от настоящия регламент, помощните средства се считат за 
еквивалентни на оборудването за придвижване.
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Изменение 95

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4
Регламент (ЕО) № 2027/97
Член 6г – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Въздушните превозвачи разполагат с 
търговската свобода да определят 
условията, според които се разрешава 
превоза на багаж, но следва и ясно да 
посочват, при резервацията и на 
гишетата за регистрация (включително 
на автоматите за самостоятелна 
регистрация), допустимия максимален 
багаж, ръчен и регистриран, включен в 
резервацията на пътника, както и всички 
ограничения върху отделните единици 
багаж, предвидени в допустимия 
максимален багаж. Когато се налагат
допълнителни такси за превозването на 
багаж, въздушните превозвачи ясно 
посочват подробностите относно 
тези такси при резервирането и при 
поискване на летището.

1. Въздушните превозвачи ясно 
посочват, преди окончателната 
резервация, по всички канали за 
разпространение, включително 
компютъризираните системи за 
резервация и на гишетата за 
регистрация (включително на 
автоматите за самостоятелна 
регистрация), допустимия максимален 
багаж, ръчен и регистриран, включен в 
резервацията на пътника, както и всички 
ограничения върху отделните единици 
багаж, които ще бъдат предвидени в 
допустимия максимален багаж, и 
подробности относно приложимите 
допълнителни такси за превозването на 
багаж. Независимо от каналите за 
разпространение, единиците багаж, 
на които се начисляват 
допълнителни такси, трябва да могат 
да бъдат закупени заедно с основната 
транспортна услуга.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на информация относно таксите за багаж и други допълнителни 
услуги в началото на процеса на резервация е важно с оглед на предоставянето на 
възможност за сравняване на таксите и гарантирането на прозрачност на цените за 
потребителите. Предложеното изменение е в съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1008/2008. С оглед на прозрачността и за да се гарантират равнопоставени 
условия на конкуренция, задължението да се предоставя информация следва да се 
приложи за всички участници в разпространението на продукти за въздушен 
транспорт, т.е. въздушните превозвачи, туристическите агенции и 
компютъризираните системи за резервация, чрез които преобладаващата част от 
посредниците резервират самолетни билети.
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Изменение 96

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4
Регламент (ЕО) № 2027/97
Член 6г – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 6г се добавя следният 
параграф:
„1a. В допълнение към допустимия 
максимален ръчен багаж, на 
пътниците е позволено безплатно да 
превозват в пътническия салон 
основни лични вещи или 
принадлежности, включително 
стоки, закупени от летището.“

Or. en

Обосновка

Практиката, възприета от някои превозвачи, на пътниците да е разрешено да 
превозват на борда на самолета само една бройка ръчен багаж и да се таксува всяка 
допълнителна единица багаж, като например стоките, закупени от летището, води 
до объркване на пътниците и влияе отрицателно на икономическата дейност на 
магазините по летищата. Забраната на т. нар. правило за едната чанта е в 
съответствие с позицията на Европейския парламент, изразена в различни резолюции 
и по време на разисквания в пленарна зала.

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6д – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Въздушните превозвачи от 
Общността позволяват на пътниците 
да превозват музикални инструменти в 
пътническия салон на 
въздухоплавателното средство при 
спазване на приложимите правила за 
безопасност и техническите 

1. Въздушните превозвачи от Съюза
позволяват на пътниците да превозват 
музикални инструменти в пътническия 
салон на въздухоплавателното средство 
при спазване на приложимите правила 
за безопасност и техническите 
спецификации и ограничения на 
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спецификации и ограничения на 
съответното въздухоплавателно 
средство. Музикални инструменти се 
приемат за превоз в пътническия салон 
на въздухоплавателното средство при 
условие, че тези инструменти могат да 
се съхраняват безопасно в подходящо 
багажно отделение в пътническия салон 
или под подходяща за целта пътническа 
седалка. Въздушен превозвач може да 
определи, че даден музикален 
инструмент е част от ръчния багаж на 
пътника и няма да бъде превозван 
извън допустимия ръчен багаж.

съответното въздухоплавателно 
средство. Музикални инструменти се 
приемат за превоз в пътническия салон 
на въздухоплавателното средство при 
условие, че тези инструменти могат да 
се съхраняват безопасно в подходящо 
багажно отделение в пътническия салон 
или под подходяща за целта пътническа 
седалка. Когато е приет за превоз в 
пътническия салон на 
въздухоплавателното средство, даден 
музикален инструмент е част от ръчния 
багаж на пътника. Въздушният
превозвач може да определи, че се 
налагат допълнителни такси за 
ръчния багаж, превозван извън 
допустимия ръчен багаж.

Or. en

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6д – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато даден музикален инструмент е 
прекалено голям, за да бъдат
съхраняван по безопасен начин в 
подходящо багажно отделение в 
пътническия салон или под подходяща 
за целта пътническа седалка, 
въздушният превозвач може да поиска 
заплащане на втора тарифа за въздушен 
превоз, ако този музикален инструмент 
се превозва като ръчен багаж на втора 
седалка. Когато е заплатена втора 
тарифа, въздушният превозвач следва да 
положи усилия в рамките на разумното, 
за да разположи пътника и музикалния 
инструмент заедно. Когато е 
приложимо и при искане за това, 
музикалните инструменти се 

2. Когато даден музикален инструмент е 
прекалено голям, за да бъде съхраняван 
по безопасен начин в подходящо 
багажно отделение в пътническия салон 
или под подходяща за целта пътническа 
седалка, въздушният превозвач може да 
поиска заплащане на втора тарифа за 
въздушен превоз, ако този музикален 
инструмент се превозва като ръчен 
багаж на втора седалка. Когато е 
заплатена втора тарифа, въздушният 
превозвач полага усилия в рамките на 
разумното, за да разположи пътника и 
музикалния инструмент заедно.
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превозват в отоплена част на 
багажното отделение на 
въздухоплавателното средство при 
спазване на приложимите правила за 
безопасност, както и предвид 
пространствените ограничения и 
техническите спецификации на 
съответното въздухоплавателно 
средство. Въздушният превозвач ясно 
посочва в своите общи условия 
изискванията, съгласно които се 
превозват музикални инструменти и 
приложимите такси.“

Or. en

Обосновка

За да се подобри структурата на настоящия член, заличеният текст е разделен и 
включен в член 6д, параграф 2а (нов) и 2б (нов).

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6д – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 6д се добавя следният 
параграф:
„2a. Когато е приложимо и при 
искане за това, музикалните 
инструменти се превозват в 
отоплена част на багажното 
отделение на въздухоплавателното 
средство при спазване на 
приложимите правила за 
безопасност, както и предвид 
пространствените ограничения и 
техническите спецификации на 
съответното въздухоплавателно 
средство. Въздушните превозвачи 
предоставят специални етикети,
които се поставят на видно място 
върху музикалните инструменти, за 
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да се гарантира, че те се пренасят с
необходимото внимание. В 
багажното отделение на 
въздухоплавателното средство е 
разрешено да бъдат превозвани 
единствено инструменти, които са 
правилно опаковани в здрави и/или
твърди опаковки, специално 
предназначени за подобни вещи.“

Or. en

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4
Регламент (ЕО) № 261/2004
Член 6д – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 6д се добавя следният 
параграф:
„2б. При резервацията въздушният 
превозвач ясно посочва в своите общи 
условия изискванията, съгласно които 
се превозват музикални инструменти 
и приложимите такси, както и 
оборудването за превозването на 
музикални инструменти, което е 
налично на съответното 
въздухоплавателно средство. Когато е 
необходимо да се резервира второ 
място, на пътниците се предлага 
възможността да го направят по 
интернет.“

Or. en

Обосновка

Информацията относно възможностите и условията за превоз на музикални 
инструменти следва да бъде ясно посочена и предоставена на пътниците заедно с 
всяка друга необходима информация, по-специално преди приключване на процеса на 
резервиране. 
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Изменение 101

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – параграф 1 – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii. Технически проблеми, които не са 
свързани с нормалното 
функциониране на 
въздухоплавателното средство, като 
откриването на дефект или 
неизправност по време на изпълнение 
на съответния полет, които не 
позволяват нормалното 
продължаване на същия; или скрит 
производствен дефект, за който е 
съобщено от производителя или друг 
компетентен орган и който засяга 
безопасността на полета;

ii. Технически проблеми, които засягат 
въздухоплавателното средство и които 
са причинени от природни бедствия, 
саботаж или тероризъм, или 
метеорологични условия, или скрит 
производствен дефект, за който е 
съобщено от производителя или друг 
компетентен орган, или дефект, който 
се е появил по време на полета поради 
причини, различни от посочените в 
параграф 2, подточка i, при които 
въпросният дефект засяга 
безопасността на полета и не позволява 
нормалното му продължаване;

Or. en

Обосновка

Съгласно решението на Съда на Европейския съюз по дело С-549/07 Wallentin-Hermann, 
техническите проблеми по принцип не се считат за извънредни обстоятелства. 
Изключение от това са техническите проблеми, произтичащи от обстоятелства 
извън контрола на въздушния превозвач. Към тази категория спадат изброените в 
изменението причини, които винаги се отразяват отрицателно върху безопасността 
на полета и не позволяват нормалното му продължаване.

Изменение 102

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – параграф 1 – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii. Рискове за сигурността, саботаж 
или тероризъм, които правят 
невъзможно безопасното изпълнение на 

iii. Саботаж или тероризъм, които 
правят невъзможно безопасното 
изпълнение на полета;
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полета;

Or. en

Обосновка

Понятието „рискове за сигурността“ е формулирано твърде общо и поради това 
следва да отпадне.

Изменение 103

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – параграф 1 – подточка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v. ограничения за управление на 
въздушното движение или затваряне на 
въздушното пространство или на 
летище;

v. Непредвидени ограничения за 
управление на въздушното движение 
или непредвидено затваряне на 
въздушното пространство или на 
летище;

Or. en

Обосновка

Само непредвидено ограничаване или ограничения се определят като извънредни. Към 
тази категория не спадат такива ограничения, които са били своевременно 
оповестени или са известни, тъй като въздушните превозвачи биха могли да се 
съобразят с тях.

Изменение 104

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – параграф 1 – подточка vii

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii. Трудови спорове, свързани с 
опериращия въздушен превозвач или 
основни доставчици на услуги, като 
летища и доставчици на 

vii. Трудови спорове, свързани с 
опериращия въздушен превозвач или 
основни доставчици на услуги, като 
летища и доставчици на 
аеронавигационно обслужване, но само 
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аеронавигационно обслужване. когато подобни спорове засягат 
несъответствие с изискванията за 
периода на предизвестие, предвиден 
от националното законодателство 
или в колективните договори.

Or. en

Обосновка

Въздухоплавателното дружество може да реагира на оповестените мерки в рамките 
на трудов спор. Те не спадат към сферата на извънредните обстоятелства. 

Изменение 105

Предложение за регламент
Приложение 1
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – параграф 2 – точка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i. Технически проблеми, свързани с 
нормалното функциониране на
въздухоплавателното средство, като 
проблем, идентифициран по време на
рутинна поддръжка или по време на 
предполетния преглед на 
въздухоплавателното средство или 
които възникват поради неправилно 
извършена поддръжка или 
предполетен преглед; и

i. Технически проблеми, дължащи се на
събития, които по своето естество 
или произход са присъщи на
нормалното упражняване на 
дейността на съответния въздушен 
превозвач и които се намират под 
ефективния му контрол;

Or. de

Обосновка

Решението по дело Wallentin/Herrmann гласи, че техническите дефекти не 
представляват извънредни обстоятелства. Те са част от нормалните въздушни 
операции и трябва да могат да бъдат контролирани.
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Изменение 106

Предложение за регламент
Приложение 1 
Регламент (ЕО) № 261/2004
Приложение 1 – параграф 2 – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii. Отсъствие на летателен или кабинен 
екипаж (с изключение на случаите, 
причинени от трудови спорове).

ii. Отсъствие на летателен или кабинен 
екипаж (с изключение на случаите, 
причинени от трудови спорове, 
посочени в параграф 1, подточка vii).

Or. en

Обосновка

Това изменение е свързано с изменението, относно особеностите на трудовите 
спорове, предвидени в параграф 1, подточка vii.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение:

През последните години въздухоплавателният сектор претърпя значителни промени, 
свързани с увеличаването на броя на пътниците и полетите в рамките на 
либерализирания европейски пазар. Все пак положителното като цяло развитие е 
съпътствано до известна степен от прилагането на нелоялни практики и от спад в 
качеството на услугите, носещи отрицателни последствия за пътниците. Освен това от 
влизането в сила на регламента през 2004 г. се наблюдават проблеми във връзка с 
различното тълкуване вследствие на наличието на сиви зони и пропуски в действащия 
регламент, нееднаквото прилагане в държавите членки и затрудненията на пътниците 
да упражнят своите права, в случаите когато въздушните превозвачи нарушават 
законодателството. Парламентът вече изрази своите становища по някои от тези точки 
в контекста на резолюциите, които прие през 2012 г.1

Като крачка напред при упражняването на правата на пътниците във въздушния 
транспорт могат да се откроят следните елементи от предложението на Комисията: 
ролята на националните правоприлагащи органи е определена по-добре и вече обхваща 
и исковете, свързани с багажа; въведена е процедура за подаване на жалби с ясни 
крайни срокове и установяване на точната роля на новия орган, който трябва да бъде 
създаден с цел разглеждане на жалбите; въведени са нови разпоредби, свързани със 
случаите на отказан достъп на борда, изпуснати свързващи полети и големи 
закъснения; съставен е неизчерпателен списък на извънредните обстоятелства с цел 
изясняване на случаи, при които въздушните превозвачи са освободени от изплащане 
на обезщетение; утвърдено е задължението на въздушните превозвачи да осведомяват 
навреме и по подходящ начин пътниците; въведени са нови разпоредби за превоза на 
оборудване за придвижване и на музикални инструменти.

Основни съображения:

Непълното и непоследователно прилагане на съществуващия регламент както от страна 
на превозвачите, така и от страна на националните органи, всява объркване и сред 
пътниците, и в сектора. Освен това пътниците нямат достъп до информация за своите 
права и са недоволни поради обстоятелствата и разходите, свързани с упражняването 
на тези права.

Правната несигурност доведе до редица решения на Съда на Европейския съюз, които 
през годините създадоха обширна съдебна практика в областта на правата на 
пътниците. Това обаче трудно се контролира. Цифрите показват, че само малка част от 
пътниците, които на теория имат право на помощи и обезщетяване, в действителност 
изобщо търсят или получават това, което им се полага.

Основният фактор за това е, че опериращите въздушни превозвачи не признават 
автоматично правата на засегнатите пътници. Поради тази причина пътниците трябва 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA-PROV(2012)0371, P7_TA-PROV(2012)0099.
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индивидуално да търсят правата си пред големите международни дружества. 
Клиентите се чувстват по-несигурни в подобна ситуация, още повече предвид 
сложността на процедурата. Много пътници се отказват от съдебни действия поради 
свързаните с това големи разходи и усилия, което някои въздушни линии използват, с 
цел да не предоставят защита на клиентите.

Ето защо предложенията на докладчика като цяло са в полза на засилване на правата на 
пътниците.

Право на обезщетяване в случай на големи закъснения:

Преразгледаният регламент следва да бъде крайно конкретен по отношение на правото 
на помощ и обезщетяване на пътниците, претърпели големи закъснения. Праговете, над 
които закъсненията дават право на помощ и обезщетяване, следва да бъдат определени 
в съответствие с решението на Съда на Европейския съюз (дела С-407/07 и С-432/07 –
Sturgeon), което при големи закъснения от над три часа дава на пътниците същите 
права като на тези, чиито полети са отменени. Докладчикът приветства факта, че 
Комисията е взела под внимание в предложението си решението по делото Sturgeon.

Докладчикът споделя виждането на Комисията, че праговете следва да бъдат еднакви за 
всички пътувания в рамките на ЕС, но следва да зависят от разстоянието на полета за 
пътувания от и за трети държави, с оглед на това да се отчетат оперативните трудности, 
с които се сблъскват въздушните превозвачи, когато се справят със закъснения на 
отдалечени летища.

Предвид решението на Съда на ЕС обаче докладчикът не споделя становището на 
Комисията, че всички прагове следва да бъдат увеличени, за да се намали финансовото 
въздействие за въздушния превозвач и да се сведе до минимум рискът те да доведат до 
повече отменени полети (съображение 11). Нещо повече, предложените прагове се 
отчитат като твърде високи, особено за вътрешните за ЕС полети, чиято 
продължителност обикновено не надхвърля три часа. Поради това докладчикът внесе
изменение в член 6, като замени праговете от 5, 9 и 12 часа съответно с 3 и 5 часа.

С цел да се улесни още повече прилагането на сега действащата система и да се създаде 
по-голяма яснота за пътниците и авиолиниите, докладчикът предлага също да се 
оптимизират моментът за интервенция на процедурите и размерите на обезщетенията в 
членове 6, 6а и 7, като се въведат следните ограничения: 300 EUR за полети в рамките 
на Съюза (независимо от разстоянието на полета); 300 EUR за всички останали полети 
на разстояние до 3 500 km; 600 EUR за всички останали полети на разстояние над 
3 500 km. 

Доброволните споразумения за обезщетение между въздушните превозвачи и 
пътниците следва да бъдат приложими само ако са свързани с начина на обезщетяване, 
но не и със самото обезщетение (член 7, параграф 5).

Права по отношение на свързващите полети:

Особена загриженост предизвикват случаите, в които пътник изпуска свързващ полет 
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поради промяна на разписанието или закъснение. Ето защо Комисията с право въвежда 
нов член 6а, според който на засегнатите пътници следва да се предложи помощ, грижа 
и премаршрутиране от предходния въздушен превозвач, който е отговорен за 
закъснението в пункта на прехвърляне, довело до това пътниците да изпуснат своя 
свързващ полет.

Пътниците, изпуснали свързващ полет, следва също така да имат възможност да 
потърсят обезщетение по подобие на онези, чиито полети са закъснели или са 
отменени. Все пак докладчикът е на мнение, че предвид големия брой оператори, 
обслужващи регионални полети на кратки разстояния в рамките на ЕС, финансовата 
тежест за тези превозвачи следва да бъде намалена. Имайки това предвид, докладчикът 
добави минимален праг от 90 минути закъснение на предходния полет в пункта на 
прехвърляне, който дава правото на обезщетение на пътника (съображение 13а (ново), 
член 6а, параграф 2), при условие че закъснението в крайната точка на пътуването е 
съответно над 3 или 5 часа. Това двойно условие е добавено от съображения за 
пропорционалност и е оправдано, ако предходният въздушен превозвач предизвиква 
само кратко закъснение, което в крайна сметка води до изпускане на свързващ полет и 
до много по-голямо закъснение в крайната точка.

Отказан достъп на борда:

Отказване на достъп на борда може да възникне при продажбата на повече билети, 
отколкото са наличните места, но също така и поради различни оперативни причини, 
както бе потвърдено от Съда. Особен случай на отказан достъп на борда е така 
наречената политика на въздушните превозвачи при неявяване. На практика те отказват 
достъп на борда на пътници при полета на връщане, ако не са ползвали билета за полет 
на отиване. Тази политика е против интереса на клиента и следва да бъде безусловно 
забранена. Следователно докладчикът предлага текстът на предложението на 
Комисията да стане по-категоричен (съображение 7, член 4, параграф 4).

Регламентът следва също така да покаже ясно, че отказаният достъп на борда обхваща 
случаи, при които обявеното време за излитане е изместено за по-рано, поради което 
пътник изпуска полета си, освен ако пътникът не е бил предупреден поне 24 часа 
предварително (съображение 5, член 2, буква й), член 4, параграф 5а (нов). Ако 
възникне значителна промяна в разписанието, пътникът следва да има правото на 
възстановяване на средства или премаршрутиране (член 6, параграф 1, подточка iii).

Освен това, ако излитането е отложено за по-късен час, случаят следва да породи права, 
подобни на признатите в случай на закъснение на полета (съображение 12).

Докладчикът счита, че пътниците, на които е отказан достъп на борда против волята 
им, не следва да търпят каквото и да било ограничение по отношение на помощта и че 
член 9 трябва да се приложи незабавно. Поради това докладчикът се противопоставя на 
предложението на Комисията член 9 да се прилага само след изчакване от два часа, в 
случай че пътникът избере да бъде премаршрутиран, след като му е отказан достъп на 
борда (член 4, параграфи 3 и 4).

Защита в случай на множество проблеми с полета:
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Несъстоятелност

От делата срещу авиолиниите Spanair и Malev се вижда колко е важно да се защитят 
правата на пътниците в случаите, когато авиолинии прекратяват дейност поради 
икономическото си положение. Подобни случаи на отмяна на полети като цяло са 
обхванати от Регламент (ЕО) № 261/2004, като на засегнатия пътник се предлага 
възстановяване на средства или алтернативен транспорт. Практиката обаче показва, че 
в случаи на несъстоятелност съществува известна несигурност, свързана с плащанията, 
която непряко засяга също и туроператорите, предлагащи пакетни пътувания. Ето защо 
е необходимо законодателството на ЕС да се усъвършенства.

За разлика от Комисията, която не взема мерки по ключовия въпрос за защитата на 
пътниците, докладчикът е на мнение, че преразгледаният регламент следва да включва 
подходящи разпоредби. За да се гарантира ефективно правото на пътниците на 
възстановяване на средства или обратен полет, въздушните превозвачи следва да бъдат 
задължени да предоставят достатъчни доказателства за сигурността на 
възстановяването на средствата или репатрирането на пътниците (съображение 9а 
(ново), член 5, параграф 5в (нов). Изискването позволява на въздушните превозвачи да 
предприемат редица мерки (които могат да включват фонд или застраховка), за да 
защитят пътниците в подобни случаи.

Планове за действие в извънредни ситуации

Един нов основен елемент, въведен от Комисията, е свързан със задължението 
управляващите органи на летищата и ползвателите на летищата да разработят планове 
за действие в извънредни ситуации, за да се сведе до минимум въздействието на 
множество проблеми с полета, с цел да се организира координирано грижата за 
пътниците или премаршрутирането им. Ако въздушен превозвач неочаквано прекрати 
дейността си, тези планове са особено необходими, за да се окаже помощ на 
блокираните пътници. Докладчикът счита, че прагът от три милиона пътници годишно 
за летищата е твърде висок и следва да бъде намален на 1,5 милиона. Смятаме за важно 
в разработването на такива планове за действие в извънредни ситуации да се включат 
националните, регионалните и местните органи (съображение 10, член 5, параграф 5). 
Нуждата от координирани действия на всички засегнати страни, по-подробното 
посочване на необходимото съдържание на плановете за действие, що се отнася до 
информацията и подпомагането на пътниците, и специалното задължение на 
въздушните превозвачи да установят процедури в случай на проблеми с полета се 
подчертават в съответните изменения (съображение 10а (ново), член 5, параграфи 5 и 
5а (нов).

Извънредни обстоятелства:

Въздушните превозвачи могат да бъдат освободени от изплащане на обезщетения, ако 
могат да докажат, че проблемите се дължат на някои извънредни обстоятелства. Все 
пак съществува голяма неяснота относно тълкуването на този термин. Решенията на 
Съда на Европейския съюз, които имат отношение в случая, следва да помогнат за по-
убедителното формулиране на разпоредбите на ЕС. Списъкът, приложен към 
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настоящия регламент, има за цел да окаже такава помощ. Специално внимание тук се 
обръща на понятието „технически проблеми“. Наистина авиолиниите често пъти 
оправдават закъсненията или отменените полети с „технически проблеми“, като не 
дават на пътника никаква възможност да разбере обстоятелствата.

Преразгледаният регламент следва да даде по-ясни насоки за видовете извънредни 
обстоятелства, при които въздушният превозвач не трябва да изплаща обезщетение. 
Докладчикът внесе съществени изменения в неизчерпателния списък, намиращ се в 
приложение към предложението на Комисията. Най-мащабното изменение е свързано с 
включването или изключването на технически проблеми в извънредните обстоятелства. 
Докладчикът е съгласен с решението на Съда по делото Wallentin-Hermann, че по 
правило техническите неизправности не са извънредни обстоятелства. Техническите 
проблеми следва да се разглеждат като извънредни обстоятелства по изключение, ако 
са предизвикани от обстоятелства, които въздушният превозвач не може да управлява, 
които засягат безопасността на полета и не позволяват нормалното му продължаване.

Освен това едно изменение следва да изясни, че дори проблем с даден полет да е 
предизвикан от извънредни обстоятелства, трябва да се докаже, че въздушният 
превозвач е взел, както е редът, всички мерки, за да избегне отмяната на полета. Само 
ако и двете условия са изпълнени, въздушният превозвач следва да бъде освободен от 
изплащането на обезщетение (член 5, параграф 3).

Право на настаняване:

По принцип правото на настаняване не се оспорва в случай на отмяна на полет, 
изпуснати свързващи полети или големи закъснения, ако са изпълнени съответните 
условия. Докладчикът е съгласен с Комисията, че в случай на продължителни 
извънредни обстоятелства съществуващата неограничена отговорност на въздушния 
превозвач да осигури настаняване следва да бъде ограничена. За разлика от Комисията 
обаче, докладчикът предлага да се ограничат само разходите за настаняване, но не и 
самата продължителност. Докладчикът е на мнение, че пътниците, пострадали най-
много от продължителни извънредни обстоятелства, не следва да бъдат поставяни в по-
неизгодно положение от пътниците, пострадали по-малко от такива обстоятелства. По 
изключение за пътници, които сами организират настаняването си, разходите и 
продължителността на грижата могат да бъдат ограничени от въздушния превозвач 
(съображение 16, член 9, параграф 4). С тези комбинирани предложения докладчикът 
взема под внимание както интересите на пътниците, така и интересите на съответните 
дружества.

Разпоредбата относно ограничената грижа в случай на извънредни обстоятелства не 
следва все пак да освобождава въздушния превозвач от задължението да осигури 
настаняване (член 9, параграф 4).

Право на информация: 

Информирането на пътниците и прозрачността са основни елементи в контекста на 
преразглеждането на съществуващия регламент. Това се отнася до правата им да бъдат 
информирани по подходящ начин, в случай на проблеми с полета, относно правата им 
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като цяло, а също така и за причините за проблемите, други възможни видове 
транспорт (член 14, параграф 4) и достъп до процедури и формуляри за подаване на 
жалби, и т.н. Тъй като въздушните превозвачи са най-надеждният източник, който 
отговаря за предоставянето на тази информация (съображение 20, член 5, параграф 2), 
докладчикът счита, че информацията и помощта за пътниците могат значително да 
бъдат подобрени чрез подходящо присъствие на въздушните превозвачи на летищата 
(член 14, параграф 1а (нов).

Прозрачност на цените:

По отношение на цените на билетите също е необходимо подобрение. Често пъти те не 
са достатъчно прозрачни и това обърква пътниците и затруднява сравняването на 
цените. Законодателят трябва да се погрижи регламентът да бъде изготвен по начин, 
който да гарантира, че злоупотребите могат до голяма степен да бъдат отстранени. 
Определението за „цена на билет“ следва да бъде възможно най-ясно и изчерпателно. 
Следователно докладчикът предлага към определението на Комисията да се добавят 
известен брой основни услуги, които следва винаги да бъдат включвани в цената на 
билета, като издаването на бордна карта, минимално допустим багаж и свързани с 
плащането разходи, като такси за кредитни карти (член 2, буква т).

Процедура за подаване на жалби:

В новия член 16а относно процедурите за подаване на искове и жалби са внесени 
няколко изменения, за да се приведе текстът в съответствие с новата 
Директива 2013/11/ЕС за алтернативно решаване на потребителски спорове (Директива 
за АРС за потребители)[1], задължаваща държавите членки да създадат национални 
органи, които да се занимават с извънсъдебно решаване на спорове. Те ще бъдат 
бъдещите органи, които ще разглеждат жалбите на пътниците. Отказът на авиолиниите 
да участват в системите и процедурите за АРС е особен проблем и следователно 
регламентът следва да обезпечи задължително участие на авиолиниите в система за 
АРС. Процедурата за подаване на жалби пред въздушния превозвач не засяга правото 
на достъп на пътника до съдебната система и извънсъдебното решаване на спорове 
(член 16а, параграф 2).

Забавяне на пистата:

По отношение на забавянето на пистата докладчикът предлага определението да се 
обвърже с края на качването на пътниците на борда, а не с началото, както предлага 
Комисията, понеже качването зависи от размера на въздухоплавателното средство. 
Забавянето на пистата следва да бъде изчислено в абсолютно изражение, а не по 
отношение на всяко едно въздухоплавателно средство (член 2, буква ц). 
Предложението на Комисията да се определи забавяне на пистата от минимум пет часа, 
преди на пътниците да бъде позволено да слязат, изглежда твърде дълго. Докладчикът 
предлага да се намали забавянето на пистата на два часа.

Допустим багаж:

                                               
[1] ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 63.
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Красноречив пример за липсата на подходяща информация е практиката на въздушните 
превозвачи по отношение на допустимия багаж на пътниците. Някои въздушни 
превозвачи позволяват на пътниците да превозват на борда на самолета само по един 
брой ръчен багаж и таксуват всяка допълнителна бройка, като например стоките, 
купени от летището. За да се избегне объркване сред пътниците и да им се даде 
възможност да сравняват цените, още преди процедурата по резервация следва да е 
достъпна прозрачна информация относно допустимия багаж, в случай че са приложими 
допълнителни такси (съображение 28, член 6г, параграф 1).

Освен това докладчикът е на мнение, че на пътниците следва да е позволено да 
превозват в салона без допълнителни такси основни лични вещи или принадлежности, 
включително стоки, купени на летището, в допълнение към предписания максимално 
допустим ръчен багаж (член 6г, параграф 1а (нов). Едни не толкова ограничителни 
политики на въздушните превозвачи ще компенсират също спада в продажбите на 
търговските обекти.

Няколко изменения са въведени с цел да се подобри приемането на борда на музикални 
инструменти. По принцип въздушните превозвачи следва да позволят на пътник да 
пренася музикален инструмент в пътническия салон на въздухоплавателно средство. 
Един музикален инструмент следва да бъде част от допустимия ръчен багаж. 
Въздушният превозвач следа да спазва ясно означаване на приложимите такси и 
налични условия за превоза на музикален инструмент във въздухоплавателното 
средство.

Изгубен, повреден или закъснял багаж:

За да се улесни подаването на жалби относно изгубен, повреден или закъснял багаж, по 
принцип във всички летища следва да се създаде специална служба за подаване на 
искове за багаж, каквато вече съществува на много места. Тази служба дава 
възможност на пътниците да подадат жалба при пристигането и помага да се ускорят 
процедурите. Освен това следва да се осигури стандартизиран за целия Съюз формуляр 
за подаване на жалба, в приложение към настоящия регламент. Приложението ще има 
това предимство, че формулярът ще бъде преведен на всички официални езици на ЕС 
(съображение 31, член 3, параграф 2).


