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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning 
(EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til 
luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og 
forordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar ved luftbefordring 
af passagerer og deres bagage
(COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0130),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 100, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0066/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 11. juli 
20131,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Udvalget 
om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I sag C-22/11 (Finnair) fastslog 
Domstolen, at begrebet 
"boardingafvisning" skal fortolkes således, 
at det ikke kun omfatter 
boardingafvisninger, som skyldes tilfælde 
af overbookning, men ligeledes 
boardingafvisninger af andre grunde, 
såsom driftsmæssige grunde. Med denne 
bekræftelse er der ingen grund til at 
ændre den nuværende definition af 
"boardingafvisninger".

(5) I sag C-22/11 (Finnair) fastslog 
Domstolen, at begrebet 
"boardingafvisning" skal fortolkes, således 
at det ikke kun omfatter 
boardingafvisninger, som skyldes tilfælde 
af overbookning, men ligeledes 
boardingafvisninger af andre grunde, 
såsom driftsmæssige grunde. Definitionen
af "boardingafvisninger" bør omfatte 
tilfælde, hvor det planlagte 
afgangstidspunkt er blevet ændret til en 
tidligere afgang med den konsekvens, at 
en passager ikke når sit fly.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende definition af "boardingafvisning" skal ændres med henblik på at omfatte 
tilfælde, hvor en passager ikke når ikke sit fly, fordi afgangstidspunktet er blevet rykket frem.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Forordning (EF) nr. 261/2004 gælder 
også for passagerer, som har booket deres 
flyrejse som del af en pakkerejse. Det bør 
dog præciseres, at passagerer ikke kan 
kumulere rettigheder, navnlig under både 
denne forordning og Rådets direktiv 
90/314/EØF af 13. juni 1990 om 
pakkerejser, herunder pakkeferier og 
pakketure. Passagererne bør kunne vælge, 
hvilken lov de vil benytte til deres krav, 
men de bør ikke have ret til at kumulere 
kompensation for det samme problem 

(6) Forordning (EF) nr. 261/2004 gælder 
også for passagerer, som har booket deres 
flyrejse som del af en pakkerejse. Det bør 
dog præciseres, at passagerer ikke kan 
kumulere rettigheder, navnlig under både 
denne forordning og Rådets direktiv 
90/314/EØF af 13. juni 1990 om 
pakkerejser, herunder pakkeferier og 
pakketure. Passagererne bør kunne vælge, 
hvilken lov de vil benytte til deres krav, 
men de bør ikke have ret til at kumulere 
kompensation for det samme problem 
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under begge retsakter. Det bør ikke være 
passagerernes problem, hvordan 
luftfartsselskaber og rejsearrangører 
fordeler sådanne krav mellem hinanden.

under begge retsakter.

Or. en

Begrundelse

Udeladelsen af den sidste sætning præciserer, at forordning nr. 261/2004 og 
pakkerejsedirektivet 90/314/EØF er to særskilte retsakter, hvilket betyder, at passagererne 
kun behøver at rejse deres erstatningskrav over for luftfartsselskabet. Hvis der imidlertid er 
sammenfald mellem forpligtelser i forordning nr. 261/2004 og pakkerejsedirektivet, kan 
passagererne frit vælge, efter hvilken lovgivning de ønsker at rejse et erstatningskrav.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at forbedre beskyttelsesniveauet 
bør passagerer ikke nægtes boarding til 
tilbagerejsen på en returbillet, fordi de ikke 
har benyttet udrejsen.

(7) For at forbedre beskyttelsesniveauet må
passagerer ikke nægtes boarding til 
tilbagerejsen på en returbillet, fordi de ikke 
har benyttet udrejsen.

Or. en

Begrundelse

Formålet med denne regel skal være et klart forbud mod denne praksis.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For øjeblikket bliver passagerer 
sommetider straffet for stavefejl i deres 
navne, ved at de skal betale et 
administrativt gebyr. Mindre korrektioner
af bookingfejl bør der ikke skulle betales 
afgift for, forudsat at de ikke indebærer en 
ændring af tider, dato, flyrute eller 

(8) For øjeblikket bliver passagerer 
sommetider straffet for stavefejl i deres 
navne, ved at de skal betale et 
administrativt gebyr. Korrektioner af 
bookingfejl bør der ikke skulle betales 
afgift for, forudsat at de ikke indebærer en 
ændring af tider, dato, flyrute eller 
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passager. passager.

Or. en

Begrundelse

Betegnelsen af korrektioner som "mindre" giver for meget plads til fortolkning.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Det bør præciseres, at i tilfælde af 
aflysning er det op til passageren og ikke 
luftfartsselskabet at vælge mellem refusion, 
fortsættelse af rejsen ved omlægning af 
rejsen eller rejse på et senere tidspunkt.

(9) Det bør præciseres, at det i tilfælde af 
aflysning er op til passageren og ikke 
luftfartsselskabet at vælge mellem refusion, 
fortsættelse af rejsen ved omlægning af 
rejsen senere samme dag eller rejse på et 
senere tidspunkt.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Den finansielle beskyttelse af 
passagerer i tilfælde af, at et 
luftfartsselskab går konkurs, udgør et 
centralt led i en effektiv ordning for 
passagerrettigheder. Med henblik på at 
styrke flypassagerers beskyttelse i tilfælde 
af aflyste flyafgange som følge af, at et 
luftfartsselskab bliver insolvent eller må 
indstille driften på grund af 
tilbagekaldelse af dets licens, bør 
luftfartsselskaber være forpligtet til at 
stille tilstrækkelig sikkerhed for 
passagerernes refusion eller 
hjemtransport. 
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Or. en

Begrundelse
Kravet om at stille tilstrækkelig sikkerhed giver mulighed for adskillelige forholdsregler, som 
luftfartsselskaberne kan træffe med henblik på at beskytte passagererne i tilfælde af insolvens. 
Det kan være enten en fond eller en forsikring. 

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Lufthavne og lufthavnsbrugere såvel 
som luftfartsselskaber og ground handling-
selskaber bør arbejde sammen for at 
mindske virkningen af flere flyafbrydelser 
for passagerer ved at sørge for forplejning 
og omlægning af rejsen for dem. Til det 
formål bør de udarbejde beredskabsplaner 
for sådanne tilfælde og arbejde sammen 
om at udvikle sådanne planer.

(10) Lufthavnens forvaltningsorgan og 
lufthavnsbrugere såvel som 
luftfartsselskaber, ground handling-
selskaber samt luftfartstjenesteudøvere bør 
arbejde sammen for at mindske virkningen 
af flere flyafbrydelser for passagerer ved at 
sørge for forplejning og omlægning af 
rejsen for dem. Til det formål bør de 
udarbejde beredskabsplaner for sådanne 
tilfælde og arbejde sammen med nationale, 
regionale og lokale myndigheder om at 
udvikle sådanne planer. Eksisterende 
beredskabsplaner bør om nødvendigt 
tilpasses i overensstemmelse hermed.

Or. en

Begrundelse

Mange lufthavne har allerede beredskabsplaner, som bør tilpasses, hvis det er nødvendigt. 
Inddragelsen af nationale, regionale eller lokale myndigheder er nødvendig i udarbejdelsen 
af sådanne planer, især i tilfælde af omfattende driftsforstyrrelser.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10a) Luftfartsselskaber bør etablere 
procedurer og træffe koordinerede 
foranstaltninger med henblik på at 
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videregive tilstrækkelige oplysninger til 
strandede passagerer. Disse procedurer 
bør tydeligt angive, hvem der har ansvaret 
i hver lufthavn for at sørge for 
forplejning, bistand, omlægning af rejsen 
eller refusion, og bør fastlægge 
processerne og vilkårene for leveringen af 
disse ydelser.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Forordning (EF) nr. 261/2004 bør 
udtrykkelig omfatte retten til kompensation 
for passagerer, der bliver ramt af lange 
forsinkelser, som omhandlet i EU-
Domstolens dom i de forenede sager C-
402/07 og C-432/07 (Sturgeon). Samtidig 
bør de grænser for, hvornår forsinkelser 
giver anledning til ret til kompensation, 
forhøjes, så der tages hensyn til den 
finansielle indvirkning på sektoren, og det 
undgås, at der sker en stigning i antallet 
af aflysninger som følge heraf. For at 
sikre, at der gælder de samme regler for 
kompensation for borgere, der rejser inden 
for EU, bør grænsen være den samme for 
alle rejser inden for Unionen, men for 
rejser til og fra tredjelande bør det afhænge 
af rejseafstanden, så der tages hensyn til de 
driftsmæssige vanskeligheder, som 
luftfartsselskaberne har med at håndtere 
forsinkelser i fjerntliggende lufthavne.

(11) Forordning (EF) nr. 261/2004 bør 
udtrykkelig omfatte retten til kompensation 
for passagerer, der bliver ramt af lange 
forsinkelser, som omhandlet i EU-
Domstolens dom i de forenede sager C-
402/07 og C-432/07 (Sturgeon). For at 
sikre, at der gælder de samme regler for 
kompensation for borgere, der rejser inden 
for Unionen, bør grænsen være den samme 
for alle rejser inden for Unionen, men for 
rejser til og fra tredjelande bør det afhænge 
af rejseafstanden, så der tages hensyn til de 
driftsmæssige vanskeligheder, som 
luftfartsselskaberne har med at håndtere 
forsinkelser i fjerntliggende lufthavne.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager hensyn til ordførerens holdning for så vidt angår 
tærskelværdierne for, hvornår forsinkelser giver ret til kompensation. Ordføreren er af den 
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opfattelse, at disse tærskelværdier bør fastsættes i overensstemmelse med Domstolens dom i 
Sturgeon-sagen, som i tilfælde af lange forsinkelser på mere end tre timer giver passagererne 
de samme rettigheder som de passagerer, hvis flyafgange aflyses.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) For så vidt angår 
kompensationsbeløbet bør samme beløb 
finde anvendelse på alle flyvninger for 
Unionen, uanset deres længde. Med 
hensyn til flyafgange fra tredjelande bør 
kompensationsbeløbet stå i forhold til 
flyvningens længde.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren er af den opfattelse, at kompensationsbeløbet bør være det samme for alle rejser 
inden for EU, men bør afhænge af flyvningens længde for så vidt angår rejser til og fra 
tredjelande for at kunne tage højde for de operationelle vanskeligheder, som 
luftfartsselskaberne har med at håndtere forsinkelser i fjerntliggende lufthavne.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Af hensyn til retssikkerhed bør det af 
forordning (EF) nr. 261/2004 udtrykkeligt 
fremgå, at en ændring af flytider har 
samme virkning for passagerer som lange 
forsinkelser, og at der derfor bør være de 
samme rettigheder.

(12) Af hensyn til retssikkerhed bør det af 
forordning (EF) nr. 261/2004 udtrykkeligt 
fremgå, at en ændring af flytider har 
samme virkning for passagerer som lange 
forsinkelser eller boardingafvisninger, og 
at der derfor bør være de samme 
rettigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Passagerer, som ikke når en 
tilslutningsforbindelse, bør have en 
ordentlig forplejning under afventning af 
en omlægning af rejsen. På linje med 
princippet om ligebehandling bør sådanne 
passagerer kunne kræve kompensation på 
samme grundlag som passagerer, hvis 
flyvninger er blevet forsinket eller aflyst, 
da de også er blevet forsinket og ikke når 
det endelige bestemmelsessted for deres 
rejse til tiden.

(13) Passagerer, som ikke når en 
tilslutningsforbindelse på grund af en 
ændring i tidsplanen eller en forsinkelse, 
bør have en ordentlig forplejning under 
afventning af omlægning af rejsen. På linje 
med princippet om ligebehandling bør 
sådanne passagerer kunne kræve 
kompensation på samme grundlag som 
passagerer, hvis flyvninger er blevet 
forsinket eller aflyst, da de også er blevet 
forsinket og ikke når det endelige 
bestemmelsessted for deres rejse til tiden.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Det bør principielt set være det 
luftfartsselskab, der forårsager 
ændringen i tidsplanen eller forsinkelsen, 
som er forpligtet til at yde bistand og 
omlægning af rejsen. For at mindske den 
økonomiske byrde for det berørte 
luftfartsselskab bør den kompensation, 
som skal udbetales til passageren, 
imidlertid stå i forhold til forsinkelsen af 
et forudgående tilslutningsfly ved 
omstigningsstedet.

Or. en

Begrundelse

På baggrund af det store antal luftfartsselskaber, der opererer med regionale 
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kortdistanceflyvninger inden for EU, er ordføreren af den opfattelse, at den økonomiske 
byrde, der opstår som følge af kompensationsudbetalingerne, bør mindskes for disse 
selskaber. Der indføjes derfor af proportionalitetshensyn en dobbeltbetingelse, der skal finde 
anvendelse, hvis det forudgående luftfartsselskab har forårsaget blot en kort forsinkelse, som 
i sidste ende fører til, at passageren ikke når sit tilslutningsfly og derved bliver meget mere 
forsinket ved det endelige bestemmelsessted. 

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Luftfartsselskaberne har for øjeblikket 
et ubegrænset ansvar for overnatningen for 
deres passagerer i tilfælde af usædvanlige 
omstændigheder af lang varighed. Denne 
usikkerhed kan sammen med en mangel 
på en forudsigelig tidsgrænse bringe et 
luftfartsselskabs finansielle stabilitet i 
fare. Et luftfartsselskab bør derfor kunne 
afgrænse sit tilbud om forplejning til en vis 
varighed. Desuden bør beredskabsplaner 
og hurtig omlægning af rejsen kunne 
mindske risikoen for, at passagerer strander 
i lange perioder.

(16) Luftfartsselskaberne har for øjeblikket 
et ubegrænset ansvar for overnatningen for 
deres passagerer i tilfælde af usædvanlige 
omstændigheder af lang varighed. Et 
luftfartsselskab bør dog kunne afgrænse sit 
tilbud om forplejning for så vidt angår 
indkvarteringsomkostninger samt, i de 
tilfælde hvor passagererne selv sørger for 
indkvartering, udgifter og forplejning, til 
en vis varighed. Desuden bør 
beredskabsplaner og hurtig omlægning af 
rejsen kunne mindske risikoen for, at 
passagerer strander i lange perioder.

Or. en

Begrundelse

Det bør i tilfælde af store driftsforstyrrelser være op til alle involverede parter (myndigheder, 
lufthavne, luftfartsselskaber, hoteller og passagerer) at påtage sig et medansvar for at løse 
situationen. Luftfartsselskabets forpligtelse til at tilbyde forplejning kan begrænses for så vidt 
angår indkvarteringsomkostningerne pr. nat og pr. passager. Der kan indføres en undtagelse 
til denne regel, hvis en passager selv sørger for sin indkvartering. Luftfartsselskabet kan i 
dette tilfælde begrænse omkostningerne forbundet med indkvartering og forplejning til en vis 
varighed.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Passagererne bør ikke kun informeres 
korrekt om deres rettigheder i tilfælde af 
flyafbrydelser, men bør også på passende 
vis informeres om årsagen til selve 
afbrydelsen, så snart der foreligger 
oplysninger herom. Disse oplysninger bør 
også gives, hvis passagererne har købt 
billetten gennem en formidler, der er 
etableret i Unionen.

(20) Passagererne bør ikke kun informeres 
korrekt om deres rettigheder i tilfælde af 
flyafbrydelser, men bør også på passende 
vis informeres om årsagen til selve 
afbrydelsen, så snart der foreligger 
oplysninger herom. Disse oplysninger bør 
også gives af luftfartsselskabet, hvis 
passagererne har købt billetten gennem en 
formidler, der er etableret i Unionen.

Or. en

Begrundelse

Luftfartsselskabet er den eneste pålidelige informationskilde hvad angår årsagerne til 
flymæssige driftsforstyrrelser.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) I sag C-139/11 (Moré mod KLM) 
præciserede EU-Domstolen, at fristen for 
anlæggelse af søgsmål med påstand om 
kompensation fastsættes i henhold til 
medlemsstaternes egne regler.

(23) I sag C-139/11 (Moré mod KLM) 
præciserede Domstolen, at fristen for 
anlæggelse af søgsmål med påstand om 
kompensation fastsættes i henhold til 
medlemsstaternes egne regler. For så vidt 
angår udenretslig tvistbilæggelse 
fastsættes tidsbegrænsninger i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2013/11/EU om alternativ tvistbilæggelse i 
forbindelse med tvister på 
forbrugerområdet og om ændring af 
forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 
2009/22/EF (direktiv om ATB på 
forbrugerområdet)1.
_________________________
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1 EUT L 165 af 18.6.2013, s. 65.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at sikre, at beskadigelse eller 
bortkomst af mobilitetsudstyr bliver 
erstattet til sin fulde værdi, bør 
luftfartsselskaberne give 
bevægelseshæmmede personer lejlighed til 
at indgive en særlig interesseerklæring, 
som i henhold til Montrealkonventionen 
gør, at de kan søge om fuld erstatning for 
bortkomst eller beskadigelse.

(27) For at sikre, at beskadigelse eller 
bortkomst af mobilitetsudstyr bliver 
erstattet til sin fulde værdi, bør 
luftfartsselskaberne give handicappede 
eller bevægelseshæmmede personer 
lejlighed til at indgive en særlig 
interesseerklæring, som i henhold til 
Montrealkonventionen gør, at de kan søge 
om fuld erstatning for bortkomst eller 
beskadigelse.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det er til tider uklart for passagererne, 
hvor meget bagage de kan tage med om 
bord, hvad angår dimensioner, vægt eller 
antal. For at skabe fuld klarhed hos 
passagererne om, hvor meget bagage de 
kan tage med ifølge deres billet, både som 
håndbagage og som indskrevet bagage, bør 
luftfartsselskaberne klart angive dette ved 
reservationen og i lufthavnen.

(28) Det er til tider uklart for passagererne, 
hvor meget bagage de kan tage med om 
bord, hvad angår dimensioner, vægt eller 
antal. For at skabe fuld klarhed hos 
passagererne om, hvor meget bagage de 
kan tage med ifølge deres billet, både som
håndbagage og som indskrevet bagage, bør 
luftfartsselskaberne klart angive dette 
inden reservationen, i alle 
distributionskanaler, herunder edb-
reservationssystemer og ved indcheckning
i lufthavnen. Rejsearrangørerne bør 
oplyse passagererne herom.
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Or. en

Begrundelse

Oplysningerne bør af hensyn til gennemsigtigheden være tilgængelige via alle 
distributionskanaler, herunder navnlig i edb-reservationssystemerne, gennem hvilke langt 
størstedelen af formidlerne bestiller flybilletter.  Omtrent 70 % af flybilletterne i Europa 
sælges gennem formidlere.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) På grund af de korte frister for 
indgivelse af klager over bortkommet, 
beskadiget eller forsinket bagage bør
luftfartsselskaberne give passagererne 
mulighed for at indgive en klage ved at 
udfylde en klageformular i lufthavnen. Det 
kan have form af den såkaldte "Property 
Irregularity Report" (PIR).

(31) På grund af de korte frister for 
indgivelse af klager over bortkommet eller 
forsinket baggage bør der oprettes en 
særlig service for bortkommet baggage i 
alle lufthavne, hvor passagererne har
mulighed for at indgive en klage ved 
ankomst. Til dette formål bør 
luftfartsselskaberne derfor give 
passagererne en klageformular. Det kan 
have form af den såkaldte "Property 
Irregularity Report" (PIR). En EU-
dækkende standardiseret klageformular 
bør anføres i bilag 2a til nærværende 
forordning.

Or. en

Begrundelse

En særlig service for bortkommet baggage, som kan fremskynde og lette proceduren, bør af 
praktiske hensyn være tilgængelig i alle lufthavne. En klageformular bør være standardiseret 
i hele EU og gøres tilgængelig sammen med den reviderede forordning.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. -1 (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 1 – stk. 1 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) I artikel 1, stk. 1, indsættes følgende 
litra:
"ca) de når ikke et tilslutningsfly."

Or. en

Begrundelse

På baggrund af den nye artikel 6a om "mistede tilslutningsfly" bør indholdet i den definerede 
forordning under artikel 1, stk. 1, ændres i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Litra g) affattes således:
"g) "reservation": en billet eller et andet 
bevis, hvoraf det fremgår, at 
passagerens reservation er accepteret og 
registreret af luftfartsselskabet eller
rejsearrangøren".

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med den nye definition i artikel 2, litra d).

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra c
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

""bevægelseshæmmet person": en person ""handicappet eller bevægelseshæmmet 
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som defineret i artikel 2, litra a), i 
forordning (EF) nr. 1107/2006 om 
handicappede og bevægelseshæmmede 
personers rettigheder, når de rejser med 
fly."

person": en person som defineret i artikel 
2, litra a), i forordning (EF) nr. 1107/2006 
om handicappede og bevægelseshæmmede 
personers rettigheder, når de rejser med 
fly."

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra c a (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 2 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca). Litra j) affattes således:
"j) "boardingafvisning": afvisning af 
passagerer på en flyvning, selv om de er 
mødt frem til boarding på de betingelser, 
der er fastlagt i artikel 3, stk. 2, undtagen 
hvor der er rimelige grunde til at nægte 
dem boarding, som f.eks. helbreds- eller 
sikkerhedsmæssige årsager eller 
ufuldstændig rejselegitimation. En 
flyafgang, for hvilken det planlagte 
afgangstidspunkt er blevet rykket frem 
med den konsekvens, at passageren ikke 
når den pågældende flyafgang, betragtes 
som en flyafgang, hvortil passageren er 
blevet nægtet boarding."

Or. en

Begrundelse

Den nuværende definition af "boardingafvisning" skal ændres med henblik på at omfatte 
tilfælde, hvor en passager ikke når ikke sit fly, fordi afgangstidspunktet er blevet rykket frem.
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra e
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 2 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) "tilslutningsforbindelse": en forbindelse, 
hvormed passageren ifølge en samlet 
befordringskontrakt kan nå frem til et 
omstigningssted for at skifte til et andet fly, 
eller, hvor det er relevant, dette andet fly, 
som afgår fra omstigningsstedet

o) "tilslutningsfly": et fly, hvormed 
passageren ifølge en samlet 
befordringskontrakt og på grundlag af en 
enkelt reservation kan nå frem til et 
omstigningssted for at skifte til et andet fly, 
eller, inden for rammerne af artikel 6a, 
dette andet fly, som afgår fra 
omstigningsstedet

Or. en

Begrundelse

"En enkelt reservation" indføjes af præcisionshensyn for at undgå problemer i tilfælde, hvor 
separate billetter købes sammen i en enkelt transaktion. Indføjelsen af artikel 6a henviser til 
bestemmelserne vedrørende tilslutningsfly.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra e
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 2 – litra s

Kommissionens forslag Ændringsforslag

s) "billetpris": den fulde pris, der betales 
for en billet, inklusive flyudgiften og alle 
gældende skatter, afgifter, tillæg og 
gebyrer, som betales for alle fakultative og 
ikke-fakultative ydelser, der indgår i 
billetten

s) "billetpris": den fulde pris, der betales 
for en billet, inklusive flyudgiften og alle 
gældende skatter, afgifter, tillæg og 
gebyrer, som betales for alle fakultative og 
ikke-fakultative ydelser, der indgår i 
billetten.

Billetprisen omfatter altid udgifterne ved 
indtjekning, udstedelsen af billetterne og 
boardingkort, medbringelsen af den 
minimalt tilladte bagagevægt og 
væsentlige elementer samt alle 
omkostninger i forbindelse med 
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betalingen, såsom kreditkortudgifter

Or. en

Begrundelse

Der skal af hensyn til klarheden og sammenligneligheden udarbejdes en grundlæggende 
tjenestepakke, der skal inkluderes i billetprisen.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra e
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 2 – litra t

Kommissionens forslag Ændringsforslag

t) "flyvningsprisen": den værdi, der 
fremkommer ved at multiplicere 
billetprisen med forholdet mellem 
flyrejseafstanden og den samlede afstand 
for den eller de rejser, der er omfattet af 
billetten

t) "flyvningsprisen": den værdi, der 
fremkommer ved at multiplicere 
billetprisen med forholdet mellem 
flyrejseafstanden og den samlede afstand 
for den eller de rejser, der er omfattet af 
billetten. Hvis billetprisen ikke er kendt, 
forstås værdien af enhver refusion som 
det tillæg, der betales for et af de bedste 
sæder på flyet.

Or. en

Begrundelse

Begrebet "flyvningspris" som foreslået af Kommissionen finder ikke anvendelse, hvis flyrejsen 
sælges som del af en pakkerejse, idet "flyvningsprisen" ikke anføres på en billet. Det 
foreslåede ændringsforslag har til formål at afhjælpe denne situation. Den anden del af 
definitionen fastsætter refusionsniveauet til værdien af et af de bedste sæder på den 
pågældende flyvning. Denne definition bør anvendes inden for rammerne af en delvis refusion 
efter en degradering.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 1 – litra e
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 2 – litra w
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

w) "forsinkelse på forpladsen": ved afgang 
den tid, som luftfartøjet bliver stående på 
jorden fra starten af passagerernes 
indstigning til take-off-tidspunktet for 
luftfartøjet, eller ved ankomst tiden fra 
luftfartøjet rører jorden til starten af 
passagerernes udstigning

w) "forsinkelse på forpladsen": ved afgang 
den tid, som luftfartøjet bliver stående på 
jorden fra afslutningen af passagerernes 
indstigning til take-off-tidspunktet for 
luftfartøjet, eller ved ankomst tiden fra 
luftfartøjet rører jorden til starten af 
passagerernes udstigning

Or. en

Begrundelse

Indstigningstiden bør som sådan ikke medregnes i forsinkelsen på forpladsen. 
Indstigningstiden afhænger af størrelsen på et luftfarttøj. Forsinkelsen bør beregnes i 
absolutte tal og ikke i forhold til hvert luftfarttøj.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 3 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) har en bekræftet reservation til den 
pågældende flyvning og, medmindre 
flyvningen aflyses som omhandlet i artikel 
5, og i tilfælde af ændring af tidsplanen 
som omhandlet i artikel 6, er til stede ved 
boarding

a) har en bekræftet reservation til den 
pågældende flyvning og, medmindre 
flyvningen aflyses som omhandlet i artikel 
5, og i tilfælde af ændring af tidsplanen 
som omhandlet i artikel 6 eller i tilfælde af 
et mistet tilslutningsfly som omhandlet i 
artikel 6a, er til stede ved boarding

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget ændrer teksten i overensstemmelse med den nye artikel 6a om "mistet 
tilslutningsfly".
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Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 3 affattes således:
3. Denne forordning finder ikke 
anvendelse på passagerer, der rejser 
gratis eller til en nedsat billetpris, der 
ikke direkte eller indirekte er til 
rådighed for offentligheden. Den finder 
imidlertid anvendelse på passagerer med 
billetter, der er udstedt i henhold til et 
luftfartsselskabs eller en rejsearrangørs
bonusprogram eller et andet 
kommercielt program.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med den nye definition i artikel 2, litra d).

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"4. Med forbehold af artikel 8, stk. 6, 
gælder denne forordning kun for 
passagerer, der transporteres af et 
motoriseret fastvinget luftfartøj. Men hvis 
en del af rejsen foregår med et andet 
transportmiddel eller med helikopter i 
overensstemmelse med en 
befordringskontrakt, gælder denne 
forordning for hele rejsen, og den del af 
rejsen, der foregår med et andet 

"4. Med forbehold af artikel 8, stk. 6, 
gælder denne forordning kun for 
passagerer, der transporteres af et 
motoriseret fastvinget luftfartøj. Men hvis 
en del af rejsen foregår med et andet 
transportmiddel eller med helikopter i 
overensstemmelse med en 
befordringskontrakt, gælder artikel 6a for 
hele rejsen, og den del af rejsen, der 
foregår med et andet transportmiddel 
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transportmiddel betragtes som en 
tilslutningsforbindelse i forbindelse med 
denne forordning."

betragtes som en tilslutningsforbindelse i 
forbindelse med denne forordning."

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 2 – litra c
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"6. Denne forordning gælder også for 
passagerer, der befordres i henhold til 
pakkerejsekontrakter, men den påvirker 
ikke passagerrettigheder i henhold til 
Rådets direktiv 90/314/EØF. Passagerer 
har ret til at indbringe krav efter denne 
forordning og efter Rådets direktiv 
90/314/EØF, men kan ikke for de samme 
forhold kumulere rettigheder under begge 
retsakter, hvis rettighederne beskytter de 
samme interesser eller har samme mål. 
Denne forordning finder ikke anvendelse, 
hvis en pakkerejse aflyses eller forsinkes af 
andre årsager end aflysning eller 
forsinkelse af flyvningen."

"6. Denne forordning gælder også for 
flypassagerer, der befordres i henhold til 
pakkerejsekontrakter, men den påvirker 
ikke passagerrettigheder i henhold til 
Rådets direktiv 90/314/EØF. Passagerer 
har ret til at indbringe krav efter denne 
forordning for luftfartsselskabet og efter 
Rådets direktiv 90/314/EØF for 
rejsearrangøren, men kan ikke for de 
samme forhold kumulere rettigheder under 
begge retsakter, hvis rettighederne 
beskytter de samme interesser eller har 
samme mål. Denne forordning finder ikke 
anvendelse, hvis en pakkerejse aflyses eller 
forsinkes af andre årsager end aflysning 
eller forsinkelse af flyvningen."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er indføjet af klarhedshensyn. Forordning nr. 261/2004 og 
pakkerejsedirektivet 90/314/EØF er to særskilte retsakter. Det skal fremgå klart, at 
passagererne ikke kan akkumulere rettigheder under begge retsakter.
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra a
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stk. 3 affattes således: udgår
3. Nægtes passagerer boarding mod deres 
vilje, yder det transporterende 
luftfartsselskab dem øjeblikkeligt 
kompensation i overensstemmelse med 
artikel 7 og bistår dem i overensstemmelse 
med artikel 8. Hvis passageren vælger en 
omlægning af rejsen ved først givne 
lejlighed i medfør af artikel 8, stk. 1, litra 
b), og hvis afgangstidspunktet er mindst to 
timer efter det oprindelige 
afgangstidspunkt, bistår det 
transporterende luftfartsselskab 
passagererne i overensstemmelse med 
artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Den eksisterende forordning fastsætter, at artikel 9 anvendes hurtigst muligt. Dette bør fortsat 
være tilfældet. Passagerer, der nægtes boarding af årsager, som de ikke er ansvarlige for, 
skal i tiden frem til afgang ikke skulle vente to timer på, at der tilbydes forfriskninger, som 
fastsat i artikel 9, stk.1, litra a).

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"4. Stk. 1, 2 og 3 gælder også for 
returbilletter, hvis passageren nægtes 
boarding ved tilbagerejsen med den 
begrundelse, at vedkommende ikke 
benyttede udrejsen eller ikke har betalt en 

"4. Passagerer må ikke nægtes boarding 
ved tilbagerejse med den begrundelse, at 
vedkommende ikke benyttede udrejsen i en 
returbillet eller ikke har betalt en ekstra 
afgift med henblik herpå. Hvis passagerer 
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ekstra afgift med henblik herpå. nægtes boarding mod deres vilje på dette 
grundlag, finder stk. 1 og 2 anvendelse. 
Luftfartsselskabet kompenserer desuden 
øjeblikkeligt de berørte passagerer i 
overensstemmelse med artikel 7 og bistår 
dem i henhold til artikel 8 og 9.

Or. en

Begrundelse

Den af luftfartsselskaberne anvendte praksis er i strid med forbrugernes interesser og bør i 
fremtiden forbydes på et klart retsgrundlag. For så vidt angår anvendelsen af artikel 9 
henvises der til foregående ændringsforslag.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis passageren eller en formidler, der 
handler på passagerens vegne, indberetter 
en stavefejl i navnet på en eller flere 
passagerer, der er omfattet af den samme 
befordringskontrakt, som kan føre til 
boardingafvisning, korrigerer 
luftfartsselskabet dette mindst én gang 
indtil 48 timer inden flyafgang uden ekstra 
omkostninger for passageren eller 
formidleren, undtaget hvis det er forhindret 
i at gøre det i henhold til national eller 
international lov.

5. Hvis passageren eller en formidler, der 
handler på passagerens vegne, indberetter 
stavefejl i navnet på en eller flere 
passagerer, der er omfattet af den samme 
befordringskontrakt, som kan føre til 
boardingafvisning, korrigerer 
luftfartsselskabet disse fejl mindst én gang 
indtil 48 timer inden flyafgang uden ekstra 
omkostninger for passageren eller 
formidleren, undtaget hvis det er forhindret 
i at gøre det i henhold til national eller 
international lov.

Or. en

Begrundelse

Idet fejlene kan have en lang række årsager, skal ændringsforslaget sikre, at mere end én 
stavefejl kan rettes.
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 3 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba). Der indsættes følgende stykke:
"5a. Stk. 1, 2 og 3 finder ligeledes 
anvendelse, hvis passageren ikke når sin 
flyafgang, fordi:
– flyet lettede inden det planlagte 
afgangstidspunkt, selv om passageren var 
ankommet til lufthavnen til tiden i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, 
eller fordi 
– det planlagte afgangstidspunkt var 
blevet rykket frem, og passageren ikke var 
blevet underrettet herom mindst 24 timer i 
forvejen. Bevisbyrden for, at passageren 
var underrettet om ændringen af det 
planlagte afgangstidspunkt i god tid 
påhviler luftfartsselskabet."

Or. en

Begrundelse

Der har været tilfælde, hvor passageren ankom til tiden, men hvor flyet letterede tidligere end 
planlagt. Det bør præciseres, at dette udgør en form for nægtet boarding.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a 
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) af det transporterende luftfartsselskab 
tilbydes valget mellem refusion, 
fortsættelse af deres rejse med en 
rejseomlægning eller rejse på en senere 

a) af det transporterende luftfartsselskab 
tilbydes valget mellem refusion, 
fortsættelse af deres rejse med en 
rejseomlægning eller rejse senere samme 
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dato i overensstemmelse med artikel 8, og dag eller på en senere dato i 
overensstemmelse med artikel 8, og

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra a b (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) Stk. 2 affattes således:
"2. Når passagererne er blevet 
underrettet om aflysningen af 
flyafgangen, orienteres de fuldt ud af 
luftfartsselskabet eller rejsearrangøren 
om deres rettigheder i henhold til artikel 
5, stk. 1, og om alternative
transportmidler."

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at styrke passagerernes ret til information i tilfælde af 
aflysning.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3. Et transporterende luftfartsselskab har 
ikke pligt til at udbetale kompensation i 
henhold til artikel 7, hvis det kan godtgøre, 
at aflysningen skyldes usædvanlige 
omstændigheder, og at aflysningen ikke 
kunne have været undgået, selv om alle 

"3. Et transporterende luftfartsselskab har 
ikke pligt til at udbetale kompensation i 
henhold til artikel 7, hvis det kan godtgøre, 
at to betingelser er opfyldt:
– at aflysningen skyldes ekstraordinære 
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forholdsregler, der med rimelighed kunne 
træffes, faktisk var blevet truffet. Sådanne
usædvanlige omstændigheder kan kun 
påkaldes, for så vidt som de påvirker den 
berørte flyvning eller de tidligere 
flyvninger, som udføres af det samme 
luftfartøj. "

omstændigheder, og
– at aflysningen ikke kunne være undgået, 
selv om alle forholdsregler var blevet 
truffet korrekt.

Hvis der opstår tekniske fejl som følge af 
sådanne usædvanlige omstændigheder, 
kan de kun påkaldes, for så vidt som de 
påvirker den berørte flyvning eller de 
tidligere flyvninger, som udføres af det 
samme luftfartøj."

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at præcisere, at begge betingelser skal opfyldes for at fritage 
luftfartsselskaberne fra at udbetale kompensation i tilfælde af, at en flyafgang aflyses. Ordet 
"korrekt" har til formål at begrænse fortolkningsmulighederne vedrørende alle de 
forholdsregler, der skal træffes for at undgå aflysningen. 

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra c
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5. I lufthavne, hvor den årlige trafik har 
været mindst tre millioner passagerer i 
mindst tre på hinanden følgende tre år, 
sørger lufthavnens forvaltningsorgan for, at 
driften af lufthavnen og af
lufthavnsbrugere, navnlig luftfartsselskaber 
og leverandører af ground handling-
ydelser, koordineres gennem en passende 
beredskabsplan i tilfælde af mulige 
situationer med mange aflysninger og/eller 
forsinkelser af flyvninger, som fører til, at 
et stort antal passagerer strander i 
lufthavnen, herunder i tilfælde af et 
luftfartselskabs insolvens eller 
tilbagekaldelse af en licens.
Beredskabsplanen opstilles, så der sikres 
en passende information og bistand til 

"5. I lufthavne, hvor den årlige trafik har 
været mindst halvanden million passagerer 
i mindst tre på hinanden følgende tre år, 
sørger lufthavnens forvaltningsorgan for, at 
driften af lufthavnen og i samarbejde med
lufthavnsbrugere, navnlig luftfartsselskaber 
og leverandører af ground handling-
ydelser, luftfartstjenesteudøvere og 
lufthavnsbutikker udarbejder en passende 
beredskabsplan, som skal sikre 
tilstrækkelig koordinering af lufthavnen 
og lufthavnens brugere i tilfælde af 
mulige situationer med mange aflysninger 
og/eller forsinkelser af flyvninger, som 
fører til, at et stort antal passagerer strander 
i lufthavnen, herunder i tilfælde af et 
luftfartselskabs insolvens eller



PR\1002222DA.doc 29/79 PE510.868v01-00

DA

strandede passagerer. Lufthavnens 
forvaltningsorgan informerer det i henhold 
til artikel 16 udpegede nationale 
håndhævelsesorgan om beredskabsplanen 
og eventuelle ændringer heraf. I lufthavne 
med en mindre passagertrafik gør 
lufthavnens forvaltningsorgan alt, hvad det 
med rimelighed er muligt, for at koordinere 
lufthavnsbrugerne og for at bistå og 
informere strandede passagerer i sådanne 
situationer."

tilbagekaldelse af en licens. Udarbejdelsen 
af beredskabsplaner omfatter ligeledes 
inddragelsen af relevante nationale, 
regionale eller lokale myndigheder og 
organisationer, hvis det er relevant.
Lufthavnens forvaltningsorgan informerer 
det i henhold til artikel 16 udpegede 
nationale håndhævelsesorgan om 
beredskabsplanen og eventuelle ændringer 
heraf. I lufthavne med en mindre 
passagertrafik gør lufthavnens 
forvaltningsorgan alt, hvad det med 
rimelighed er muligt, for at koordinere 
lufthavnsbrugerne og for at bistå og 
informere strandede passagerer i sådanne 
situationer."

Or. en

Begrundelse

I passagerernes interesse anses tærskelværdien på 3 millioner passagerer om året for 
lufthavne at være for høj og bør sænkes til 1,5 million. For at kunne udarbejde 
beredskabsplaner skal inddragelsen af alle lufthavnsbrugere og nationale, regionale eller 
lokale myndigheder være tydeligt anført. Det hovedformål, der skal opfyldes ved 
udarbejdelsen af beredskabsplaner, er at sikre tilstrækkelig koordinering fra alle involverede 
parter.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra c a (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 5 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Følgende stk. 5a indsættes:
"5a. Uden at det må indebære en 
mindskelse af de forpligtelser, 
luftfartsselskaberne har i henhold til 
denne forordning, skal den 
beredskabsplan, der er fastsat i stk. 5, 
udformes med sigte på at fastlægge en 
koordineret indsats, hvor det er 
nødvendigt, med henblik på at sikre, at 
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strandede passagerer og især 
handicappede og bevægelseshæmmede 
personer får tilstrækkelige oplysninger, 
navnlig for så vidt angår:
– videregivelse af oplysninger til 
passagerer, der er strandede eller på vej til 
lufthavnen for at begynde deres rejse
– organisering af indkvartering på stedet, 
hvis et stort antal strandede passagerer 
overstiger antallet af ledige hotelværelser
– videregivelse af oplysninger og 
tilvejebringelsen af bistand til passagerer, 
der er berørt af de i artikel 9, stk. 4 og 5, 
fastsatte begrænsninger
– omlægning af rejsen for strandede 
passagerer via alternative transporterende 
selskaber og transportmidler med 
begrænsede eller ingen omkostninger for 
passagererne, hvis luftfartsselskabet har 
indstillet driften.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er tæt forbundet med det tidligere ændringsforslag til artikel 5, stk. 5. 
Det har til formål at anføre på mere detaljeret vis, hvad beredskabsplaner præcist bør 
indeholde for så vidt angår information og bistand. Der skal især tages hensyn til 
handicappedes og bevægelseshæmmedes behov.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra c b (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 5 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) Følgende stk. 5b indsættes:
"5b. Luftfartsselskaberne udarbejder og 
fastlægger detaljerede procedurer, som 
gør det muligt for dem på effektiv og 
konsekvent vis at overholde nærværende 
forordning, navnlig i tilfælde af 
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forsinkelser, aflysninger, nægtet 
boarding, omfattende driftsforstyrrelser 
og insolvens.  Det skal tydeligt fremgå af 
disse procedurer, hvilken repræsentant 
for luftfartsselskabet der har ansvaret for 
at sørge for forplejning, assistance, 
omlægning af rejsen eller refusion i hver 
lufthavn, og de skal indeholde en 
beskrivelse af processerne og 
betingelserne for leveringen af disse 
ydelser. Luftfartsselskabet meddeler disse 
procedurer og eventuelle ændringer dertil 
til det nationale håndhævelsesorgan, der 
er udpeget i medfør af artikel 16."

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 4 – litra c c (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 5 – stk. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) Følgende stk. 5c indsættes:
"5c. Såfremt en flyafgang aflyses, fordi et 
luftfartsselskab er blevet insolvent eller 
har indstillet driften på grund af 
tilbagekaldelse af dets licens, er 
passagererne berettiget til refusion eller 
en returflyvning tilbage til afgangsstedet i 
overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, 
litra a) samt berettiget til forplejning jf. 
artikel 9. Luftfartsselskaberne stiller i 
tilstrækkeligt omfang garanti for 
omkostningerne i forbindelse med 
kompensation og hjemtransport."

Or. en

Begrundelse

Når et luftfartsselskab indstiller driften, har mange passagerer ikke mulighed for at rejse krav 
over for luftfartsselskabet for at opkræve pengene på deres ubrugte billetter eller få 
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arrangeret hjemtransport, hvis de er strandet i udlandet. Med henblik på at lukke hullet i 
passagerernes beskyttelse foreslår ordføreren at ændre Kommissionens forslag til forordning 
ved at indsætte en bestemmelse, der yder en lignende beskyttelse, som den, der tilbydes til 
kunder, der har købt en pakkerejse, i henhold til pakkerejsedirektivet 90/314/EØF. 
Luftfartsselskabernes forpligtelse til at stille tilstrækkelig garanti giver dem mulighed for at 
træffe de nødvendige forholdsregler, såsom oprettelse af fonde eller tegning af forsikringer.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis et transporterende luftfartsselskab 
med rimelighed forventer, at en flyafgang 
bliver forsinket ud, eller et transporterende 
luftfartsselskab udsætter den planlagte 
afgang ud over tidspunktet for den 
planlagte afgang, tilbyder det 
transporterende luftfartsselskab 
passagerne:

1. (Vedrører ikke den danske version)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske version)

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk.1 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ii) den bistand, der er specificeret i artikel 
9, stk. 1, litra b) og c), når forsinkelsen er 
på mindst fem timer og omfatter en eller 
flere nætter, og

(ii) den bistand, der er specificeret i artikel 
9, stk. 1, litra b) og c), når forsinkelsen er 
på mindst tre timer og omfatter en eller 
flere nattetimer, og
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Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med Domstolens dom (forenede sager C-402/07 og 
C-432/07, Sturgeon mod Condor og Böck & Lepuschitz mod Air France), som i tilfælde af 
lange forsinkelser på mere end tre timer giver passagererne de samme rettigheder som de 
passagerer, hvis fly aflyses. Tærskelværdien på fem timer erstattes derfor af en tærskelværdi 
på tre timer.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 1 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii) den bistand, der er specificeret i artikel 
8, stk. 1, litra a), når forsinkelsen er på 
mindst fem timer.

(iii) den bistand, der er specificeret i artikel 
8, stk. 1, når forsinkelsen er på mindst tre
timer.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med Domstolens dom (forenede sager C-402/07 og 
C-432/07, Sturgeon mod Condor og Böck & Lepuschitz mod Air France), som i tilfælde af 
lange forsinkelser på mere end tre timer giver passagererne de samme rettigheder som de 
passagerer, hvis fly aflyses. Tærskelværdien på fem timer erstattes derfor af en tærskelværdi 
på tre timer. Se ligeledes ændringsforslaget til artikel 6, stk. 1, nr. ii).

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Der indsættes følgende stykke:
1a. Hvis et luftfartsselskab rykker det 
planlagte afgangstidspunkt frem med 
mere end tre timer, skal det tilbyde 
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passagererne den i artikel 8, stk. 1, litra 
a), fastlagte refusion eller den i artikel 8, 
stk. 1, litra b), fastlagte omlægning af 
rejsen. Passageren kan selv arrangere sin 
rejseomlægning og gøre krav på refusion 
af de tilsvarende omkostninger, hvis 
luftfartsselskabet undlader at tilbyde 
muligheden for rejseomlægning i henhold 
til artikel 8, stk. 1, litra b).

Or. en

Begrundelse

Hvis den ændrede tidsplan indebærer en for stor forskel, skal passagererne have tilbud om 
refusion eller rejseomlægning. Passagererne bør desuden i overensstemmelse med den nye 
bestemmelse i artikel 8, stk. 6a, have mulighed for selv at arrangere rejseomlægningen og 
kræve refusion af de tilsvarende omkostninger, hvis luftfartsselskabet undlader at tilbyde 
rejseomlægning.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fem timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for alle rejser inden for 
Fællesskabet og for rejser til/fra 
tredjelande på 3 500 km eller mindre

a) tre timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for alle rejser inden for 
Unionen og for rejser til/fra tredjelande på 
3 500 km eller mindre

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med Domstolens dom (forenede sager C-402/07 og 
C-432/07, Sturgeon mod Condor og Böck & Lepuschitz mod Air France), som i tilfælde af 
lange forsinkelser på mere end tre timer giver passagererne de samme rettigheder som de 
passagerer, hvis fly aflyses. Ordføreren foreslår derfor, at tærskelværdien på fem timer 
erstattes af en tærskelværdi på tre timer. Ordføreren deler imidlertid Kommissionens 
holdning om, at tærskelværdierne bør være de samme for alle rejser i EU. 
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Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ni timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for rejser til/fra 
tredjelande på mellem 3 500 og 6 000 km

b) fem timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for rejser til/fra 
tredjelande på mere end 3 500 km

Or. en

Begrundelse

Ordføreren deler Kommissionens holdning om, at tærskelværdierne bør afhænge af 
rejselængden for rejser til og fra tredjelande med henblik på at tage højde for de 
operationelle vanskeligheder, som luftfartsselskaberne har med at håndtere forsinkelser i 
fjerntliggende lufthavne. Ordføreren deler imidlertid ikke Kommissionens holdning om, at 
tærskelværdierne bør hæves. Det foreslås derfor, at tærskelværdien på ni timer erstattes af en 
tærskelværdi på fem timer. De i artikel 6, stk. 2, litra a), b) og c), omtalte rejseafstande bør 
strømlines med henblik på at skabe større klarhed for luftfartsselskaber og passagerer.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tolv timer eller mere efter det planlagte 
ankomsttidspunkt for rejser til/fra 
tredjelande på 6 000 km eller derover.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det foreslås, at tærskelværdien på 12 timer og tærskelværdien på 6 000 km eller mere udgår 
for at strømline artikel 6, stk. 2, og skabe større klarhed for luftfartsselskaber og passagerer. 
Udeladelsen af litra c) er i overensstemmelse med logikken i ændringsforslagene til artikel 6, 
stk. 2, litra a) og b), som fastsætter tærskelværdien til 3 500 km eller mindre og til mere end 3 
500 km. Der gælder ikke andre tærskelværdier.
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Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Et transporterende luftfartsselskab har 
ikke pligt til at udbetale kompensation i 
henhold til artikel 7, hvis det kan godtgøre, 
at forsinkelsen eller ændringen af 
tidsplanen skyldes usædvanlige 
omstændigheder, og at forsinkelsen eller 
ændringen af tidsplanen ikke kunne have 
været undgået, selv om alle forholdsregler, 
der med rimelighed kunne træffes, faktisk 
var blevet truffet. Sådanne usædvanlige 
omstændigheder kan kun påkaldes, for så 
vidt som de påvirker den berørte flyvning 
eller de tidligere flyvninger, som udføres af 
det samme luftfartøj.

4. Et transporterende luftfartsselskab har 
ikke pligt til at udbetale kompensation i 
henhold til artikel 7, hvis det kan godtgøre, 
at to betingelser er opfyldt:
– forsinkelsen eller ændringen i tidsplanen 
skyldes ekstraordinære omstændigheder, 
og
– at forsinkelsen eller ændringen i 
tidsplanen ikke kunne have været undgået, 
selv om alle forholdsregler var blevet 
truffet korrekt.
Hvis tekniske fejl påkaldes, kan sådanne
usædvanlige omstændigheder kun 
påkaldes, for så vidt som de påvirker den 
berørte flyvning eller de tidligere 
flyvninger, som udføres af det samme 
luftfartøj.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 5, stk. 3. Det har 
til formål at præcisere, at begge betingelser skal opfyldes for at fritage luftfartsselskaberne 
fra at udbetale kompensation i tilfælde af lange forsinkelser. Ordet "korrekt" har til formål at 
begrænse fortolkningsmulighederne vedrørende alle de forholdsregler, der skal træffes for at 
undgå aflysningen. 

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 5
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Med forbehold af sikkerhedsmæssige 
problemer tilbyder luftfartsselskabet, hvis 
en forsinkelse på forpladsen overstiger en 
time, fri adgang til toiletter og drikkevand, 
og sørger for passende opvarmning og 
afkøling af passagerkabinen og for, at der 
er passende lægelige midler tilgængelige, 
hvis det bliver nødvendigt. Hvis en 
forsinkelse på start- eller landingsbanen når 
op på de maksimale fem timer, skal 
luftfartøjet vende tilbage til gaten eller et 
andet passende udstigningssted, hvor 
passagererne skal kunne gå fra borde og få 
den samme bistand, som er angivet i stk. 1, 
medmindre der er sikkerhedsrelaterede 
eller sikringsrelaterede årsager til at 
luftfartøjet ikke kan forlade sin position på 
forpladsen."

5. Med forbehold af sikkerhedsmæssige 
problemer tilbyder luftfartsselskabet, hvis 
en forsinkelse på forpladsen overstiger en 
time, fri adgang til toiletter og drikkevand, 
og sørger for passende opvarmning og 
afkøling af passagerkabinen og for, at der 
er passende lægelige midler tilgængelige, 
hvis det bliver nødvendigt. Hvis en 
forsinkelse på start- eller landingsbanen når 
op på de maksimale to timer, skal 
luftfartøjet vende tilbage til gaten eller et 
andet passende udstigningssted, hvor 
passagererne skal kunne gå fra borde og få 
den samme bistand, som er angivet i stk. 1, 
medmindre der er sikkerhedsrelaterede 
eller sikringsrelaterede årsager til at 
luftfartøjet ikke kan forlade sin position på 
forpladsen."

Or. en

Begrundelse

Forsinkelsen på forpladsen, der er fastsat til minimum fem timer, inden passagererne må gå 
fra borde, forekommer for høj og bør erstattes med to timer.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 a – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en passager ikke når en 
tilslutningsforbindelse som følge af en 
forsinkelse eller ændring af tidsplanen for 
en forudgående flyvning, tilbyder det 
transporterende EF-luftfartsselskab
passagererne:

1. Hvis en passager ikke når et 
tilslutningsfly som følge af en forsinkelse 
eller ændring af tidsplanen for en 
forudgående flyvning, tilbyder det 
pågældende transporterende EU-
luftfartsselskab passagererne:

Or. en
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Begrundelse

Passagerer, der mister deres videre flyvning, bør få tilbud om bistand, forplejning, 
rejseomlægning og refusion af det – foregående – luftfartsselskab, som er skyld i forsinkelsen 
ved omstigningsstedet, og ikke af det luftfartsselskab, der opererer den videre flyvning, som 
afgår til tiden.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 a – stk. 1 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii) når det planlagte afgangstidspunkt for 
den alternative flyvning eller anden 
transport tilbudt i henhold til artikel 8 er 
mindst fem timer efter det planlagte 
afgangstidspunkt for den ikke-opnåede 
flyvning, og forsinkelsen omfatter en eller 
flere nætter, den bistand, der er 
specificeret i artikel 9, stk. 1, litra b) og c).

(iii) når det planlagte afgangstidspunkt for 
den alternative flyvning eller anden 
transport tilbudt i henhold til artikel 8 er 
mindst fem timer efter det planlagte 
afgangstidspunkt for den mistede flyvning, 
og forsinkelsen omfatter nattetimer, den 
bistand, der er specificeret i artikel 9, stk. 
1, litra b) og c).

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med de tidligere ændringsforslag vedrørende de i 
artikel 6 omhandlede tærskelværdier. Der er desuden behov for en præcisering, idet den 
nuværende ordlyd kan misforstås i den forstand, at indkvartering kun vil blive tilbudt som 
kompensation, hvis forsinkelsen omfatter en hel nat.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en passager ikke når en 
tilslutningsforbindelse som følge af en 
forsinkelse for en forudgående 
tilslutningsforbindelse, har passageren ret 

2. Hvis en passager ikke når et 
tilslutningsfly som følge af en ændring i 
tidsplanen eller en forsinkelse af et
forudgående tilslutningsfly ved 
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til kompensation fra det EF-
luftfartsselskab, som udfører denne 
forudgående flyvning i overensstemmelse 
med artikel 6, stk. 2. I den forbindelse 
beregnes forsinkelsen ud fra det planlagte 
ankomsttidspunkt på det endelige 
bestemmelsessted.

omstigningsstedet på 90 minutter eller 
mere, har passageren ret til kompensation 
fra det EU-luftfartsselskab, som udfører 
denne forudgående flyvning i 
overensstemmelse med artikel 6, stk. 2. I 
den forbindelse beregnes den samlede 
forsinkelse ud fra det planlagte 
ankomsttidspunkt på det endelige 
bestemmelsessted.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at mindske den uforholdsmæssige store økonomiske 
byrde for det første luftfartsselskab, som kan være et regionalt feeder-selskab, og som 
muligvis kun har haft en kort forsinkelse. En tærskelværdi på 90 minutters forsinkelse eller 
mere for en forudgående flyvning ved omstigningsstedet vil give passageren ret til refusion, 
forudsat at forsinkelsen til det rejsens endelige bestemmelsessted er på mere end henholdsvis 
tre og fem timer. Denne dobbeltbetingelse begrundes, hvis det forudgående EU-
luftfartsselskab kun forårsager en kort forsinkelse, som fører til en betydelig længere 
forsinkelse til det endelige bestemmelsessted. 

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 a – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"4. Stk. 1 og 2 gælder også for 
luftfartsselskaber fra tredjelande, der står 
for en tilslutningsforbindelse til eller fra en 
EU-lufthavn."

"4. Stk. 1 og 2 gælder også for 
luftfartsselskaber fra tredjelande, der står 
for en tilslutningsrute fra en lufthavn inden 
for Unionen til en anden lufthavn inden 
for Unionen, eller fra en lufthavn inden 
for Unionen til en lufthavn uden for 
Unionen."

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig for at sikre konsistens med artikel 3, stk. 1, om denne forordnings 
anvendelsesområde og for at undgå eksterritoriale problemer i forbindelse med 
luftfartsselskaber i tredjelande. 
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Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7 – litra a
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I stk. 1 ændres ordet "flyvninger" til 
"rejser".

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er fremsat i forbindelse med de ændringsforslag, der følger efter 
artikel 7, stk. 1, litra a), b) og c) i denne forordning. Erstatningen af ordet "flyvninger" med 
ordet "rejser" behandles i disse ændringsforslag.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) I stk. 1 udgår litra a).

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag finder anvendelse i forbindelse med ændringsforslagene til artikel 7, 
stk. 1, litra b) og c), i den eksisterende forordning, som har til formål at lette anvendelsen af 
det nuværende system og skabe større klarhed for passagerer og luftfartsselskaber. 
Ordføreren foreslår at strømline tærskelværdierne og kompensationsbeløbene ved at indføre 
følgende margener: 300 EUR for alle flyvninger inden for EU (uanset flyvningens længde), 
300 EUR for alle andre flyvninger på op til 3 500 km, og 600 EUR for alle andre flyvninger 
på over 3 500 km. 
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Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7 – litra a b (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) Stk. 1, litra b), affattes således:
"b) 300 EUR for alle rejser inden for 
Unionen og for alle andre rejser på 3 500 
km eller mindre."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag finder anvendelse i forbindelse med ændringsforslagene til artikel 7, 
stk. 1, litra a) og c), i den eksisterende forordning, som har til formål at lette anvendelsen af 
det nuværende system og skabe større klarhed for passagerer og luftfartsselskaber. 
Ordføreren foreslår at strømline tærskelværdierne og kompensationsbeløbene ved at indføre 
følgende margener: 300 EUR for alle flyvninger inden for EU (uanset flyvningens længde), 
300 EUR for alle andre flyvninger på op til 3 500 km, og 600 EUR for alle andre flyvninger 
på over 3 500 km. 

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7 – litra a c (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) Stk. 1, litra c), affattes således:
"c) 600 EUR for alle rejser på over 3 500 
km."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag finder anvendelse i forbindelse med ændringsforslagene til artikel 7, 
stk. 1, litra a) og b), i den eksisterende forordning, som har til formål at lette anvendelsen af 
det nuværende system og skabe større klarhed for passagerer og luftfartsselskaber. 
Ordføreren foreslår at strømline tærskelværdierne og kompensationsbeløbene ved at indføre 
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følgende margener: 300 EUR for alle flyvninger inden for EU (uanset flyvningens længde), 
300 EUR for alle andre flyvninger på op til 3 500 km, og 600 EUR for alle andre flyvninger 
på over 3 500 km. 

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Det i stk. 1 nævnte kompensationsbeløb 
udbetales kontant, ved elektronisk 
bankoverførsel, med bankanvisning eller
bankcheck.

3. Det i stk. 1 nævnte kompensationsbeløb 
udbetales efter aftale med passageren 
kontant, ved elektronisk bankoverførsel 
eller med bankanvisning.

Or. en

Begrundelse

Der opstår problemer med luftfartsselskaber, der udbetaler kompensation med bankchecks.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 7 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Luftfartsselskabet kan indgå en frivillig 
aftale med passageren, som træder i stedet 
for kompensationsbestemmelserne i stk. 1, 
forudsat at denne aftale bliver bekræftet i et 
dokument underskrevet af passageren, hvor 
passageren gøres opmærksom på sine 
kompensationsrettigheder i henhold til 
denne forordning."

5. Luftfartsselskabet kan indgå en frivillig 
aftale med passageren, som træder i stedet 
for kompensationsbestemmelserne i stk. 1 
på mindst ligeværdig vis med andre ikke-
monetære ydelser (f.eks. flykuponer til en 
værdi på100 % af retten til 
kompensation), forudsat at denne aftale 
bliver bekræftet i et dokument 
underskrevet af passageren, hvor 
passageren gøres opmærksom på sine 
kompensationsrettigheder i henhold til 
denne forordning."
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Or. de

Begrundelse

Der bør fastsættes en nedre grænse på 100 % af kompensationsrettighedens værdi, således at 
passagerernes ret til refusion opretholdes tilstrækkeligt. Det er vigtigt at præcisere, at den 
frivillige aftale kun finder anvendelse på kompensationens art og ikke på selve 
kompensationsrettigheden.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 8 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) refusion inden syv dage efter 
passagerens anmodning i henhold til 
reglerne i artikel 7, stk. 3, af flybilletten for 
så vidt angår den eller de dele af rejsen, der 
ikke er blevet foretaget, og for så vidt 
angår den eller de dele, der allerede er 
foretaget, såfremt flyvningen ikke længere 
tjener noget formål i passagerens 
oprindelige rejseplan, samt, hvis det er 
relevant

a) refusion inden syv arbejdsdage efter 
passagerens anmodning i henhold til 
reglerne i artikel 7, stk. 3, af flybilletten for 
så vidt angår den eller de dele af rejsen, der 
ikke er blevet foretaget, og for så vidt 
angår den eller de dele, der allerede er 
foretaget, såfremt flyvningen ikke længere 
tjener noget formål i passagerens 
oprindelige rejseplan, samt, hvis det er
relevant

Or. en

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis passageren vælger muligheden i 
stk. 1, litra b), har vedkommende, hvis der 
er ledige pladser, ret til at få omlagt rejsen 
med et andet luftfartsselskab eller et andet 
transportmiddel, hvis det transporterende 
luftfartsselskab ikke kan befordre 

5. Hvis passageren vælger muligheden i 
stk. 1, litra b), har vedkommende, hvis der 
er ledige pladser, og forudsat at der 
foreligger rimelig og sammenlignelige 
alternativer, ret til ved først givne lejlighed
at få omlagt rejsen med et andet 
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passageren med sine egne transportmidler 
tidsnok til at ankomme til det endelige 
bestemmelsessted inden for tolv timer efter 
det planlagte ankomsttidspunkt. Uanset 
artikel 22, stk. 1, i forordning (EF) nr. 
1008/2008 må det andet luftfartsselskab 
eller den anden transportoperatør ikke 
forlange en pris af det kontraherende 
luftfartsselskab, som ligger over den 
gennemsnitspris, som vedkommendes 
egne passagerer har betalt for tilsvarende 
transport i de forudgående tre måneder.

luftfartsselskab eller et andet 
transportmiddel, hvis det transporterende 
luftfartsselskab ikke kan befordre 
passageren med sine egne transportmidler 
tidsnok til at ankomme til det endelige 
bestemmelsessted inden for tolv timer efter 
det planlagte ankomsttidspunkt. 
Passageren har ret til at afslå 
rejseomlægningen via et andet 
transportmiddel og bevarer i det tilfælde 
retten til forplejning som omhandlet i 
artikel 9, mens vedkommende venter på, 
at rejsen omlægges.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke være prisbegrænsninger eller vilkår, som gør det nødvendigt at anvende et 
bestemt transportmiddel på grund af mangel på et andet. Det er desuden uklart, hvordan 
kravet om at "en pris, som ligger over den gennemsnitspris, som vedkommendes egne 
passagerer har betalt for tilsvarende transport i de forudgående tre måneder" kan håndhæves 
i praksis. Ændringsforslaget præciserer desuden, at forpligtelsen til at arrangere en 
passagers transport fortsat påhviler det luftfartsselskab, hvis tjenesteydelser er præget af 
driftsforstyrrelser.

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis passagererne i henhold til stk. 1 
tilbydes en fuld eller delvis omlægning af 
rejsen med et andet transportmiddel, 
gælder denne forordning for den 
befordring, som udføres med dette andet 
transportmiddel, som om den blev udført 
med et fastvinget luftfartøj."

6. Hvis passagererne i henhold til stk. 1 
tilbydes en fuld eller delvis omlægning af 
rejsen med et andet transportmiddel, 
gælder artikel 6a for den befordring, som 
udføres med dette andet transportmiddel i 
overensstemmelse med de fastlagte 
ordninger for rejseomlægning mellem 
luftfartsselskabet og det andet 
transportmiddel.

Or. en
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Begrundelse

Det bør bemærkes, at der foreligger ordninger for rejseomlægning mellem forskellige 
transportmidler, som præciserer vilkårene for en sådan rejseomlægning, og som finder 
anvendelse i disse særlige tilfælde.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 8 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) I artikel 8 indsættes følgende stykke:
"6a. Passageren kan selv arrangere sin 
rejseomlægning og gøre krav på refusion 
af de tilsvarende omkostninger, hvis 
luftfartsselskabet undlader at tilbyde 
muligheden for rejseomlægning i henhold 
til stk. 1, litra b).""

Or. en

Begrundelse

Passageren bør ligeledes have muligheden for at arrangere sin egen rejseomlægning uden at 
miste retten til at gøre krav på refusion af de omkostninger, der påløber.

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9 – litra -a (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-a) I stk. 1 affattes litra a) således:
"(a) måltider og forfriskninger"

Or. en
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Begrundelse

Formuleringen "som står i rimeligt forhold til ventetiden" bør udgå, idet der i alle de tilfælde, 
hvor der henvises til artikel 9, stk. 1, litra a) – aflysning, lange forsinkelser og 
tilslutningsforbindelser – foreslås, at der indføres en "ventetid på to timer efter det 
oprindelige afgangstidspunkt" i den reviderede forordning. 

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 2 affattes således:
"2. Herudover tilbydes passagererne to 
gratis telefonopkald, faxafsendelser eller 
e-mailbeskeder."""

Or. en

Begrundelse

Telex er forældet.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9 – litra a b (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) Stk. 3 affattes således:
"3. I forbindelse med anvendelsen af 
denne artikel tager det transporterende 
luftfartsselskab særlige hensyn til de 
behov, som handicappede og
bevægelseshæmmede personer og 
eventuelle ledsagere måtte have, samt til 
uledsagede børns behov."

Or. en
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Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9 – litra b
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis det transporterende luftfartsselskab 
kan godtgøre, at aflysningen, forsinkelsen 
eller ændringen af tidsplanen skyldes 
usædvanlige omstændigheder, og at 
aflysningen, forsinkelsen eller ændringen 
af tidsplanen ikke kunne have været 
undgået, selv om alle forholdsregler, der 
med rimelighed kunne træffes, faktisk var 
blevet truffet, kan det begrænse de samlede 
omkostninger til overnatning i henhold til 
stk. 1, litra b), til 100 EUR pr. nat pr. 
passager og til maksimalt tre nætter. 
Vælger det transporterende luftfartsselskab 
at anvende denne begrænsning, giver det 
dog passagererne information om 
tilgængelige overnatningsmuligheder efter 
de tre nætter, ud over den fortsatte 
informationsforpligtelse, der fremgår af 
artikel 14.

4. Hvis det transporterende luftfartsselskab 
kan godtgøre, at aflysningen, forsinkelsen 
eller ændringen af tidsplanen skyldes 
usædvanlige omstændigheder, og at 
aflysningen, forsinkelsen eller ændringen 
af tidsplanen ikke kunne have været 
undgået, selv om alle forholdsregler, der 
med rimelighed kunne træffes, faktisk var 
blevet truffet korrekt, kan det begrænse 
overnatning i henhold til stk. 1, litra b), til 
125 EUR pr. nat pr. passager. Hvis 
passageren selv arrangerer sin 
indkvartering, kan luftfartsselskabet 
begrænse omkostningerne for 
indkvarteringen til 125 EUR pr. nat og tre 
nætter. Vælger det transporterende 
luftfartsselskab at anvende denne 
begrænsning, giver det dog passagererne 
information om tilgængelige 
overnatningsmuligheder efter de tre nætter.
Dette berører under ingen 
omstændigheder de transporterende 
luftfartsselskabers forpligtelse til at 
arrangere indkvartering, og 
luftfartsselskabet skal prioritere 
opfyldelsen af denne forpligtelse ud over 
den fortsatte informationsforpligtelse, der 
fremgår af artikel 14.

Or. de

Begrundelse

Grænse på 100 EUR pr. nat og pr. person for indkvartering bør hæves. Indkvarteringens 
varighed bør være ubegrænset undtagen i de tilfælde, hvor passageren selv arrangerer sin 
indkvartering.  Passageren må i dette tilfælde med rimelighed forventes at acceptere, at 
luftfartsselskaber bør begrænse den periode, inden for hvilken der betales for 
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indkvarteringsomkostningerne. Det afgørende punkt er, at luftfartsselskabet som en prioritet 
selv under ekstraordinære omstændigheder er forpligtet til at arrangere den faktiske 
indkvartering.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. -10 (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 10 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-10) Den indledende ordlyd i artikel 10, 
stk. 2, affattes således:
"2. Hvis et transporterende 
luftfartsselskab placerer en passager i en 
lavere klasse end den, billetten var købt 
til, skal passageren inden syv 
arbejdsdage og i henhold til 
bestemmelserne i artikel 7, stk. 3, have 
refunderet"""

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. -11 (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-11) Artikel 11, stk. 2, affattes således:
"2. Ved boardingafvisning, aflysning 
eller forsinkelser uanset varighed har 
handicappede og bevægelseshæmmede 
personer og eventuelle ledsagere samt 
uledsagede børn i henhold til artikel 9 
ret til forplejningen og indkvarteringen 
så hurtigt som muligt.
Den indkvartering, der stilles til rådighed 
til handicappede og bevægelseshæmmede 
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personer, skal være tilgængelig, 
informationen vedrørende deres 
rettigheder kommunikeres til dem samt 
tilpasses deres behov, og deres behov for 
førerhunde imødekommes ligeledes."

Or. en

Begrundelse

Gennem dette ændringsforslag bør der tages yderligere hensyn til handicappede og 
bevægelseshæmmede personers behov.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3. Det transporterende luftfartsselskab 
anvender ikke de begrænsninger, der er sat 
i artikel 9, stk. 4 og 5, hvis passageren er 
en bevægelseshæmmet person eller dennes 
ledsager, et uledsaget barn, en gravid eller 
en person med behov for særlig lægelig 
hjælp, forudsat at luftfartsselskabet eller 
dets formidler eller rejsearrangøren er 
blevet underrettet om deres særlige behov 
for hjælp mindst 48 timer inden flyets 
planlagte afgang. Denne underretning 
anses for at dække hele rejsen og 
returrejsen, hvis begge rejser er indgået 
med det samme luftfartsselskab."

"3. Det transporterende luftfartsselskab 
anvender ikke de begrænsninger, der er sat 
i artikel 9, stk. 4 og 5, hvis passageren er 
en handicappet eller bevægelseshæmmet 
person eller dennes ledsager, et uledsaget 
barn, en gravid eller en person med behov 
for særlig lægelig hjælp, forudsat at det 
transporterende luftfartsselskab eller dets 
formidler eller rejsearrangøren er blevet 
underrettet om deres særlige behov for 
hjælp mindst 48 timer inden flyets 
planlagte afgang. Denne underretning 
anses for at dække hele rejsen og 
returrejsen, hvis begge rejser er indgået 
med det samme luftfartsselskab."

Or. en
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Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 12
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når et transporterende luftfartsselskab 
udbetaler kompensation eller opfylder de 
andre forpligtelser i henhold til denne 
forordning, må bestemmelserne i denne 
forordning eller i national lovgivning ikke 
fortolkes således, at de begrænser 
luftfartsselskabets ret til at søge 
kompensation for de omkostninger, der 
opstår som følge af denne forordning, hos 
enhver tredjepart, som har bidraget til den 
begivenhed, der har givet anledning til 
kompensation eller andre forpligtelser.

Når et transporterende luftfartsselskab 
udbetaler kompensation eller opfylder de 
andre forpligtelser i henhold til denne 
forordning, og uden at det berører 
eksisterende aftaler om 
ansvarsfraskrivelse mellem tredjeparter,
må bestemmelserne i denne forordning 
eller i national lovgivning ikke fortolkes 
således, at de begrænser luftfartsselskabets 
ret til at opkræve de omkostninger, der 
opstår som følge af denne forordning, hos 
enhver tredjepart, som har bidraget til den 
begivenhed, der har givet anledning til 
kompensation eller andre forpligtelser.

Or. en

Begrundelse

Eksisterende aftaler om ansvarsfraskrivelse (f.eks. mellem lufthavne og luftfartsselskaber) bør 
fortsat ikke berøres af denne bestemmelse. Det skal fremgå klart, at passagererne ikke 
berøres. 

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 14 indsættes følgende stykke:
"1a. Luftfartsselskaberne sikrer, at der 
inden for deres driftstid og i alle de 
lufthavne, hvor de opererer, er 
kontaktpersonale eller en tredjepart 
engageret af det pågældende 
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luftfartsselskab til stede, som kan give 
passagererne de nødvendige oplysninger 
om deres rettigheder, herunder 
klageprocedurer, samt bistå dem og træffe 
foranstaltninger på stedet i tilfælde af 
forstyrrelser af flydriften eller 
bortkommet eller forsinket bagage."

Or. en

Begrundelse

Tilstedeværelsen af en lokal repræsentant for luftfartsselskabet i lufthavnen, som er i stand til 
straks at handle på luftfartsselskabets vegne, hvis det er nødvendigt, vil bidrage til at sikre, at 
passagererne nyder godt af deres rettigheder. Kun luftfartsselskaber ligger inde med alle 
oplysninger i forbindelse med forstyrrelse af flydriften samt bortkommet og forsinket bagage. 
Informationen af passagererne om deres rettigheder og klagemuligheder skal forbedres.

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Med hensyn til blinde og synshæmmede 
finder bestemmelserne i denne artikel 
anvendelse ved hjælp af hensigtsmæssige 
alternative midler.

3. Med hensyn til handicappede og 
bevægelseshæmmede, herunder navnlig
blinde og synshæmmede finder 
bestemmelserne i denne artikel anvendelse 
ved hjælp af hensigtsmæssige alternative 
midler.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget ligger på linje med andre ændringsforslag vedrørende den fulde definition 
på "handicappet eller bevægelseshæmmet person" og udvider målgruppen til alle 
handicappede og bevægelseshæmmede.
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Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Lufthavnens forvaltningsorgan sørger 
for, at der er opsat generelle oplysninger 
om passagerernes rettigheder på en klar og 
synlig måde i lufthavnens passagerområde.
Det sørger også for, at passagerer, der er til 
stede i lufthavnen, informeres om aflysning 
af deres flyvning og om deres rettigheder i 
tilfælde af, at flyselskabet uventet ophører 
med at flyve, f.eks. ved insolvens eller 
tilbagekaldelse af dets licens.

4. Lufthavnens forvaltningsorgan sørger 
for, at der er opsat generelle oplysninger 
om passagerernes rettigheder på en klar og 
synlig måde i lufthavnens passagerområde.
På grundlag af de oplysninger, det 
modtager, sørger det også for, at 
passagerer, der er til stede i lufthavnen, 
informeres om årsagerne til forsinkelser 
og forstyrrelser af flydriften, herunder
aflysning af deres flyvning, og deres 
rettigheder i forbindelse hermed samt om 
deres rettigheder i tilfælde af, at 
flyselskabet uventet indstiller driften, f.eks.
i tilfælde af insolvens eller tilbagekaldelse 
af dets licens.

Or. en

Begrundelse

Lufthavnsforvaltningsorganer ligger ikke inde med oplysninger om de enkelte passagerer. De 
skal først have disse oplysninger fra luftfartsselskaberne, inden de kan opfylde ovenstående 
krav.

Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis passageren ikke har købt en billet 
direkte fra det transporterende 
luftfartsselskab, men gennem en formidler, 
der er etableret i Unionen, giver denne 
formidler passageroplysningerne til 

6. Hvis passageren ikke har købt en billet 
direkte fra det transporterende 
luftfartsselskab, men gennem en formidler, 
der er etableret i Unionen, giver denne 
formidler passageroplysningerne til 
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luftfartsselskabet, på betingelse af at 
passageren har givet udtrykkelig, skriftlig 
tilladelse hertil. Denne tilladelse kan kun 
gives ved et aktivt valg. Luftfartsselskabet 
kan udelukkende benytte disse oplysninger 
til at opfylde de i denne artikel omhandlede 
informationsforpligtelser og ikke til 
markedsføring, og de skal slette 
oplysningerne senest 72 timer efter, at 
befordringskontrakten er udført.
Behandling, adgang og lagring af disse 
oplysninger skal foregå i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF 
af 24. oktober 1995 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger.

luftfartsselskabet, på betingelse af at 
passageren har givet sit samtykke. Dette 
samtykke kan kun gives ved et aktivt valg.
Luftfartsselskabet kan udelukkende benytte 
disse oplysninger til at opfylde de i denne 
artikel omhandlede 
informationsforpligtelser og ikke til 
markedsføring, og de skal slette 
oplysningerne senest 72 timer efter, at 
befordringskontrakten er udført.
Passagerens samtykke til videregivelse af 
vedkommendes oplysninger til 
luftfartsselskabet samt til behandling,
tilgang og lagring af disse oplysninger skal 
foregå i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF 
af 24. oktober 1995 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Passagerens samtykke skal opnås i overensstemmelse med den gældende 
databeskyttelseslovgivning, som ikke specificerer samtykkets konkrete form ("skriftligt"). 
Udtrykket "tilladelse" erstattes af "samtykke", som er det udtryk, der anvendes i den 
europæiske databeskyttelseslovgivning.

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 13
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 14 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. En formidler er undtaget fra 
bestemmelserne i stk. 6, hvis det kan 
bevises, at der findes et alternativt system,
som sørger for, at passageren bliver 
informeret, uden at de pågældende 
passageroplysninger bliver videregivet."

7. En formidler er undtaget fra sine 
forpligtelser i henhold til stk. 6, hvis det 
kan bevises, at der findes et alternativt 
system, som sørger for, at passageren 
bliver informeret, uden at de pågældende 
passageroplysninger bliver videregivet, 
eller hvis passageren har valgt ikke at 
opgive disse oplysninger."
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Or. en

Begrundelse

Formidlere bør ikke være ansvarlige for videregivelse af passageroplysninger, hvis 
passageren har valgt ikke at opgive disse.

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat udpeger et nationalt 
håndhævelsesorgan, der har ansvaret for 
håndhævelse af denne forordning for så 
vidt angår flyvninger fra lufthavne 
beliggende på medlemsstatens område og 
flyvninger fra et tredjeland til sådanne 
lufthavne. Medlemsstaterne informerer 
Kommissionen om, hvilket organ der er 
udpeget i henhold til dette stykke.

1. Hver medlemsstat udpeger et nationalt 
håndhævelsesorgan, der har ansvaret for 
håndhævelse af denne forordning for så 
vidt angår krænkelser af forordningen i 
lufthavne beliggende på medlemsstatens 
område, flyvninger fra sådanne lufthavne 
og flyvninger fra et tredjeland til sådanne 
lufthavne. Medlemsstaterne informerer 
Kommissionen om, hvilket organ der er 
udpeget i henhold til dette stykke.

Or. en

Begrundelse

Forordningen finder også anvendelse på overtrædelser i lufthavne beliggende på 
medlemsstatens område.

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De sanktioner, som medlemsstaterne 
fastlægger for overtrædelse af denne 
forordning, skal være effektive, 
forholdsmæssige og have afskrækkende 

3. De sanktioner, som medlemsstaterne 
fastlægger for overtrædelse af denne 
forordning, skal være troværdige, 
effektive, stå i forhold til overtrædelsen og 
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virkning. have afskrækkende virkning.

Or. en

Begrundelse

Der er betydelige forskelle mellem medlemsstaterne hvad angår de sanktioner, der kan 
pålægges luftfartsselskaber for ikke at overholde forordning 261/2004 (op til 4,5 mio. EUR i 
Spanien mod under 1000 EUR i Polen eller Rumænien).  Ofte er sanktionernes maksimale 
størrelse mindre end luftfartsselskabernes omkostninger ved at overholde forordningen. I 
disse tilfælde har luftfartsselskaberne intet økonomisk incitament til at overholde den 
nuværende forordning. Sanktionerne bør være så strenge, at selskaberne kan se en økonomisk 
begrundelse for at overholde forordningen systematisk.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis de organer, der udpeges i henhold 
til artikel 16 og 16a er forskellige, indføres 
der indberetningsprocedurer for at sikre 
udveksling af oplysninger mellem de 
forskellige organer, således at det 
nationale håndhævelsesorgan kan udføre 
sine tilsyns- og håndhævelsesopgaver, og 
det i henhold til artikel 16a udpegede organ 
kan indsamle de oplysninger der er
nødvendige til at undersøge individuelle 
klager.

4. I overensstemmelse med direktiv 
2013/11/EU skal der indføres procedurer 
for samarbejde mellem det nationale 
håndhævelsesorgan og det organ, der 
udpeges i henhold til artikel 16a, herunder 
i form af gensidig 
informationsudveksling, således at det 
nationale håndhævelsesorgan kan udføre 
sine tilsyns- og håndhævelsesopgaver, og 
det i henhold til artikel 16a udpegede organ 
kan indsamle de oplysninger og den 
tekniske ekspertise, der er nødvendig for 
behandlingen af individuelle klager.
Herudover skal der etableres en EU-
dækkende mekanisme mellem alle de 
organer, der udpeges i henhold til denne 
artikel og artikel 16a, for at sikre 
udveksling af information om 
overtrædelser, sanktioner og bedste 
praksis på håndhævelsesområdet mellem 
alle medlemsstater.

Or. en
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Begrundelse

Det nye ATB-direktiv indeholder bestemmelser om sådanne mekanismer for information og 
samarbejde mellem nationale håndhævelsesorganer og ATB-organer på det enkelte 
medlemsstatsniveau. Der bør efter ordførerens opfattelse også findes sådanne mekanismer på 
EU-plan. En regelmæssig, EU-dækkende udveksling af information mellem alle nationale 
håndhævelsesorganer og ATB-organer vil forbedre forordningens anvendelse. Et tættere 
samarbejde mellem alle nationale håndhævelsesorganer har allerede været genstand for 
opfordringer i tidligere beslutninger og vil ikke gribe ind i Kommissionens rolle på dette 
område.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 14 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 16 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14a. I artikel 16 indsættes følgende 
stykke:
"6a. Indtil bestemmelserne i direktiv 
2013/11/EU er blevet gennemført i 
national ret, kan den enkelte passager 
over for et hvilket som helst nationalt 
håndhævelsesorgan indbringe en klage 
over en angivelig overtrædelse af denne 
forordning i en hvilken som helst lufthavn 
beliggende på en medlemsstats område 
eller vedrørende flyvninger fra en 
lufthavn beliggende på en medlemsstats 
område eller fra et tredjeland til sådanne 
lufthavne.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring har til formål at sikre, at de nationale håndhævelsesorganer fortsat har 
sagsbehandlingskompetencen, indtil ATB-direktivet træder i kraft i 2015. Indtil det nye 
tvistbilæggelsesorgan er oprettet, bør passagererne fortsat kunne indgive individuelle klager 
til ethvert nationalt håndhævelsesorgan.
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Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 16 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. På reservationstidspunktet informerer
luftfartsselskaberne passagererne om 
procedurerne for behandling af deres krav 
og klager for så vidt angår de rettigheder, 
der er fastsat i denne forordning, og om 
relevante kontaktadresser, som 
passagererne kan indgive krav og klager til, 
bl.a. via elektroniske midler.
Luftfartsselskabet informerer også 
passagererne om det eller de organer, der
tager sig af behandling af klager fra 
passagerer.

1. Luftfartsselskaberne informerer 
passagererne om procedurerne for 
behandling af deres krav og klager og om 
de relevante tidsfrister, der er fastsat i stk. 
2, for så vidt angår de rettigheder, der er 
fastsat i denne forordning, og om relevante 
kontaktadresser, som passagererne kan 
indgive krav og klager til, bl.a. via 
elektroniske midler. Luftfartsselskabet og i 
givet fald rejsearrangøren informerer også 
passagererne om det eller de organer, der
er udpeget af medlemsstaterne i henhold 
til denne artikel og artikel 16 til at tage sig 
af behandling af klager fra passagerer. Den 
relevante information skal gives på 
reservationstidspunktet, være tilgængelig 
for alle, være tydeligt angivet på 
passagerens billet og luftfartsselskabets 
websted og skal udleveres ved 
luftfartsselskabets skranker i lufthavnene. 
Passagererne skal have udleveret en 
klageformular.

Or. en

Begrundelse

Passagerinformationen vedrørende procedurerne for indgivelse af krav og klager skal 
styrkes. Rejsearrangørerne skal om nødvendigt give passagererne generel information om 
procedurerne, herunder kontaktadresserne på de kompetente organer.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 16 a – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I artikel 16a indsættes følgende stykke:
"1a. Bevisbyrden med hensyn til, om 
passagererne har modtaget den 
nødvendige information, påhviler 
luftfartsselskabet."

Or. en

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 16 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en passager ønsker at indgive en 
klage til luftfartsselskabet for så vidt angår 
de rettigheder, der er omfattet af denne 
forordning, skal den indgives senest tre 
måneder efter den dato, hvor flyvningen 
foregik eller var planlagt til at skulle 
foregå. Senest 7 dage efter at have 
modtaget klagen bekræfter 
luftfartsselskabet over for passageren 
modtagelsen af klagen. Senest to måneder 
efter at have modtaget klagen, giver 
luftfartsselskabet passageren et 
fyldestgørende svar.

2. Hvis en passager ønsker at indgive en 
klage til luftfartsselskabet for så vidt angår 
de rettigheder, der er omfattet af denne 
forordning, skal den indgives senest tre 
måneder efter den dato, hvor flyvningen 
fandt sted eller var planlagt til at finde sted, 
uden at dette berører den pågældendes ret 
til adgang til retssystemet eller til en 
udenretslig løsning efter udløbet af denne 
tremåneders frist. Senest syv dage efter at 
have modtaget klagen bekræfter 
luftfartsselskabet over for passageren 
modtagelsen af samme. Senest to måneder 
efter at have modtaget klagen, giver 
luftfartsselskabet passageren et 
fuldstændigt svar. Såfremt 
luftfartsselskabet ikke afgiver et 
fuldstændigt svar inden for denne 
tomåneders frist, betragtes dette som en 
accept af passagerens påstande.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter på at understrege, at retten til domstolsadgangen i henhold til 
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national ret ikke er fakultativ. De rettigheder, der er omfattet af denne forordning, skal kunne 
håndhæves (jf. Domstolens retspraksis, Sousa Rodriguez og Mc Donagh).

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 16 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I henhold til relevant EU-lovgivning og 
national lovgivning udpeger hver 
medlemsstat et nationalt organ eller 
nationale organer, der er ansvarlige for 
udenretlig tvistbilæggelse mellem 
luftfartsselskaber og passagerer for så vidt 
angår de rettigheder, der er omfattet af 
denne forordning.

3. Medlemsstaterne sikrer, at 
flypassagerer kan forelægger tvister med 
luftfartsselskaber vedrørende rettigheder 
og forpligtelser fastlagt ved denne 
forordning for uafhængige og effektive 
udenretslige bilæggelsesmekanismer. Med 
dette for øje udpeger hver medlemsstat et 
nationalt organ eller nationale organer, der 
er ansvarlige for udenretlig tvistbilæggelse 
mellem luftfartsselskaber og passagerer for 
så vidt angår de rettigheder og 
forpligtelser, der er omfattet af denne 
forordning. For så vidt angår tvister, der 
er omfattet af direktiv 2013/11/EU, finder 
kun dette direktiv anvendelse. 
Luftfartsselskaberne skal tilslutte sig det 
ATB-system, der fastsættes ved direktiv 
2013/11/EU.

Or. en

Begrundelse

Med denne ændring opdateres teksten i overensstemmelse med det nye direktiv om alternativ 
tvistbilæggelse (ATB), ifølge hvilket medlemsstaterne skal oprette et eller flere nationale 
organer til opfyldelse af kravene i såvel ATB-direktivet som denne reviderede forordning.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 16 a – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den enkelte passager kan over for et 
hvilket som helst af de organer, der er 
udpeget under stk. 3, indbringe en klage 
over en angivelig overtrædelse af denne 
forordning i en hvilken som helst lufthavn 
beliggende på en medlemsstats område 
eller vedrørende enhver flyvning fra et 
tredjeland til en lufthavn beliggende på
medlemsstatens område. Sådanne klager 
kan indgives tidligst to måneder efter, at 
en klage blev indgivet til det berørte 
luftfartsselskab, medmindre
luftfartsselskabet allerede har givet et 
endeligt svar på klagen.

4. Efter at have modtaget et fuldstændigt 
svar fra luftfartsselskabet kan den enkelte 
passager over for et hvilket som helst af de 
organer, der er udpeget under stk. 3, 
indbringe en klage over en angivelig 
overtrædelse af denne forordning i en 
hvilken som helst lufthavn beliggende på 
en medlemsstats område eller vedrørende 
enhver flyvning fra en lufthavn beliggende 
på en medlemsstats område eller fra et 
tredjeland til sådanne lufthavne. Sådanne 
klager kan indgives inden for en på 
forhånd fastsat tidsfrist, der ikke må være 
mindre end et år fra den dato, hvor 
passageren har indgivet klagen til den
luftfartsselskabet.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag tilpasses artiklen til det nye direktiv om alternativ tvistbilæggelse. 

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 16 a – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest syv dage efter at have modtaget 
klagen bekræfter det udpegede organ 
modtagelsen af klagen og sender en kopi 
til det relevante nationale 
håndhævelsesorgan. Fristen for at give det 
endelige svar til klageren må ikke 
overskride tre måneder efter modtagelsen 
af klagen. Der sendes også en kopi af det 
endelig svar til det nationale 
håndhævelsesorgan.

5. Et udpeget organ, der har modtaget en 
klage, underretter parterne i tvisten, så 
snart det har modtaget alle dokumenter 
med de relevante oplysninger vedrørende
klagen. Det sender en kopi af de 
dokumenter, der vedrører klagen, til det 
relevante nationale håndhævelsesorgan.
Fristen for at give det endelige svar til 
klageren må ikke overskride 90 
kalenderdage fra datoen for det udpegede 
organs modtagelse af den fuldstændige 
klagesag. Der sendes også en kopi af det 
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endelig svar til det nationale 
håndhævelsesorgan.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag tilpasses artiklen til det nye direktiv om alternativ tvistbilæggelse. 

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 16 a – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 16a indsættes følgende stykke:
"5a. For anliggender, der falder ind 
under denne forordning, meddeler 
luftfartsselskaberne deres 
kontaktoplysninger til de i henhold til 
denne artikel udpegede organer i de 
medlemsstater, hvor de driver 
virksomhed."

Or. en

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 15
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 16 b – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen fremmer gennem det i 
artikel 16c omhandlede udvalg dialogen 
mellem medlemsstaterne vedrørende den 
nationale fortolkning og anvendelse af 
denne forordning.

1. Kommissionen skal gennem det i artikel 
16c omhandlede udvalg fremme dialogen 
og samarbejdet mellem medlemsstaterne 
vedrørende den nationale fortolkning og 
anvendelse af denne forordning.

Or. en
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Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 16
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen aflægger senest den 1. 
januar 2017 rapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet om, hvorledes denne forordning 
fungerer samt resultaterne heraf, navnlig 
for så vidt angår indvirkningen af 
kompensationen for lange forsinkelser og 
begrænsningen angående overnatning 
under usædvanlige omstændigheder af lang 
varighed. Kommissionen aflægger også 
beretning om den forbedrede beskyttelse af 
flypassagerer på flyvninger fra tredjelande, 
som udføres af ikke-EF-luftfartsselskaber, i 
forbindelse med internationale 
lufttransportaftaler.

Kommissionen aflægger senest den 1. 
januar 2017 rapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet om, hvorledes denne forordning 
fungerer samt resultaterne heraf, navnlig 
for så vidt angår indvirkningen af 
kompensationen for lange forsinkelser og 
begrænsningen angående overnatning 
under usædvanlige omstændigheder af lang 
varighed, spørgsmål vedrørende 
fortolkningen af begrebet usædvanlige 
omstændigheder, de statistikker, som de 
nationale håndhævelsesorganer udgiver 
om deres aktiviteter, herunder om 
sanktioner og resultaterne af deres 
undersøgelser af mistænkelig praksis fra 
luftfartsselskabers side, fremskridtene i 
etableringen af nationale organer med 
ansvar for udenretlig tvistbilæggelse samt 
sidstnævntes aktiviteter. Kommissionen 
aflægger også beretning om den forbedrede 
beskyttelse af flypassagerer på flyvninger 
fra tredjelande, som udføres af ikke-EU-
luftfartsselskaber, i forbindelse med 
internationale lufttransportaftaler.

Or. en

Begrundelse

Efter ordførerens opfattelse bør Kommissionens rapport omfatte flere detaljer for at gøre det 
muligt at bedømme forordningens indvirkning, gennemførelse og håndhævelse. 

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1
Forordning (EF) 2027/97
Artikel 3 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. EF-luftfartsselskabet har en 
klageformular i lufthavnen, som 
passageren kan benytte til øjeblikkeligt at
indgive en klage over beskadiget eller 
forsinket bagage. En sådan klageformular, 
der kan have form af en Property 
Irregularity Report (PIR), accepteres af 
luftfartsselskabet i lufthavnen som en klage 
i henhold til artikel 31, stk. 2, i 
Montrealkonventionen. Denne mulighed 
påvirker ikke passagerens ret til at indgive 
en klage gennem andre midler inden for de 
frister, som fremgår af
Montrealkonventionen."

2. I alle lufthavne skal lufthavnens 
forvaltningsorgan oprette en service, hvor 
passagerer kan få udleveret en
klageformular, således at de straks ved 
ankomsten kan indgive en klage over 
beskadiget eller forsinket bagage.  En 
sådan klageformular, der kan have form af 
en Property Irregularity Report (PIR), 
accepteres af luftfartsselskabet i lufthavnen 
som en klage i henhold til artikel 31, stk. 2, 
i Montrealkonventionen. Denne mulighed 
påvirker ikke passagerernes ret til at 
indgive en klage gennem andre midler 
inden for de frister, som er fastsat i
Montrealkonventionen. En EU-dækkende 
standardiseret klageformular findes i 
bilag 2a til denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at fremskynde proceduren i forbindelse med bortkommet, forsinket eller 
beskadiget bagage bør lufthavnene råde over en særlig bagageservice, som allerede ved 
ankomsten kan behandle alle anmeldelser fra passagererne. En EU-dækkende standardiseret 
klageformular ville lette proceduren og bør knyttes som bilag til forordningen. 

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 4
Forordning (EF) 2027/97
Artikel 6 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når der transporteres indcheckede 
kørestole, andet mobilitetsudstyr eller 
andre hjælpemidler, giver luftfartsselskabet 
og dets agenter alle bevægelseshæmmede 
personer som defineret i artikel 2, litra a), i 
forordning (EF) nr. 1107/2006 mulighed 
for gratis at indgive en særlig 
interesseerklæring i henhold til artikel 22, 

1. Når der transporteres indcheckede 
kørestole, andet mobilitetsudstyr eller 
andre hjælpemidler, giver luftfartsselskabet 
og dets agenter alle handicappede og 
bevægelseshæmmede personer som 
defineret i artikel 2, litra a), i forordning 
(EF) nr. 1107/2006 mulighed for gratis at 
indgive en særlig interesseerklæring i 
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stk. 2, i Montrealkonventionen ved 
reservationen og senest, når udstyret bliver 
overdraget til luftfartsselskabet.

henhold til artikel 22, stk. 2, i 
Montrealkonventionen ved reservationen 
og senest, når udstyret bliver overdraget til 
luftfartsselskabet. En model for en sådan 
erklæring findes i bilag 2b til denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

For at lette proceduren for afgivelse af erklæringen ville en model være nyttig. Dette ville 
give såvel passagerer som luftfartsselskaber vejledning i, hvilke oplysninger der er relevante, 
samt tilvejebringe den nødvendige dokumentation i tilfælde af, at mobilitetsudstyret 
ødelægges, bortkommer eller beskadiges. 

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 4
Forordning (EF) 2027/97
Artikel 6 b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Til overvågning af beskyttelsen af 
bevægelseshæmmede og handicappede 
passagerer i tilfælde af beskadigelse af 
deres mobilitetsudstyr undersøger det 
nationale håndhævelsesorgan også og tager 
hensyn til oplysninger om klager 
vedrørende mobilitetsudstyr, som er 
indgivet til de i henhold til artikel 16a i 
forordning (EF) nr. 261/2004 udpegede 
organer.

2. Til overvågning af beskyttelsen af 
bevægelseshæmmede og handicappede 
passagerer i tilfælde af beskadigelse af 
deres mobilitetsudstyr eller andre 
hjælpemidler undersøger det nationale 
håndhævelsesorgan også og tager hensyn 
til oplysninger om klager vedrørende 
mobilitetsudstyr, som er indgivet til de i 
henhold til artikel 16a i forordning (EF) nr. 
261/2004 udpegede organer.

Or. en

Begrundelse

Ligesom det er tilfældet andre steder i forordningen bør hjælpemidler nævnes sammen med 
mobilitetsudstyr.
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Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 4
Forordning (EF) 2027/97
Artikel 6 d – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et luftfartsselskab har fuld kommerciel 
frihed til at fastsætte de vilkår, under 
hvilke det tillader bagage at blive 
transporteret, men de skal ved reservation
og ved indcheckningsskrankene (herunder 
self service-automater til check-in) klart 
angive, hvor meget bagage passagerne 
maksimalt kan medbringe som håndbagage 
og indskrevet bagage på hver af de 
flyvninger, der indgår i passagerens 
reservation, herunder eventuelle 
begrænsninger for antallet af stykker, som
måtte gælde for den maksimalt tilladte 
bagage. Hvis der tillægges gebyrer for 
transport af bagage, angiver 
luftfartsselskaberne klart de nærmere 
regler for disse gebyrer ved reservation og 
efter anmodning i lufthavnen.

1. Et luftfartsselskab skal forud for den 
endelige reservation, i alle 
distributionskanaler, herunder edb-
reservationssystemer, og ved 
indcheckningsskrankene (herunder self 
service-automater til check-in) klart 
angive, hvor meget bagage passagerne 
maksimalt kan medbringe som håndbagage 
og indskrevet bagage på hver af de 
flyvninger, der indgår i passagerens 
reservation, herunder eventuelle 
begrænsninger for antallet af stykker, som
gælder for den maksimalt tilladte bagage, 
og oplysninger om gældende 
tillægsgebyrer for transport af bagage. 
Uafhængigt af distributionskanalen skal 
tjenester, for hvilke der skal betales 
tillægsgebyr, kunne købes sammen med 
selve rejsen.

Or. en

Begrundelse

Det er en afgørende forudsætning for at kunne sammenligne flypriser og sikre 
prisgennemsigtighed for forbrugerne, at der informeres om bagagegebyrer og andre tillæg 
ved begyndelsen af reservationsprocessen. Ændringsforslaget er i overensstemmelse med 
forordning 1008/2008. Af hensyn til gennemsigtigheden og for at sikre ensartede 
konkurrencevilkår bør informationsforpligtelsen gælde for alle aktører i distributionskæden 
for luftfartsprodukter, dvs. flyselskaber, rejsebureauer og de edb-reservationssystemer, 
gennem hvilke langt de fleste formidlere bestiller flybilletter.

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 4
Forordning (EF) 2027/97
Artikel 6 d – stk. 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 6d indsættes følgende stykke:
"1a. Ud over den maksimale tilladte 
håndbagage skal passagererne uden at 
betale ekstra kunne medbringe vigtige 
personlige artikler og ejendele, herunder 
lufthavnsindkøb."

Or. en

Begrundelse

Visse luftfartsselskabers praksis med at tillade passagererne at tage et enkelt stykke 
håndbagage med om bord og derefter tage sig betalt for enhver yderligere genstand såsom 
passagerernes lufthavnsindkøb har skabt forvirring blandt passagererne og ført til en 
nedgang i lufthavnsbutikkernes omsætning. Ophævelsen af den såkaldte "one-bag-rule" er i 
overensstemmelse med den holdning, Europa-Parlamentet har tilkendegivet i flere forskellige 
beslutninger og plenardebatter.

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 e – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Et EF-luftfartsselskab tillader en 
passager at medbringe et musikinstrument i 
et luftfartøjs passagerkabine, forudsat at 
gældende sikkerhedsregler og de tekniske 
specifikationer og begrænsninger for det 
pågældende luftfartøj tillader det.
Musikinstrumenter kan medbringes som 
bagage i passagerkabinen, forudsat at de 
kan placeres sikkert i et egnet bagagerum i 
kabinen eller under et passende 
passagersæde. Et luftfartsselskab kan 
beslutte, at et musikinstrument regnes for 
en del af passagerens håndbagage, og at 
det ikke kan medbringes ud over den 
tilladte håndbagage.

1. Et EU-luftfartsselskab tillader en 
passager at medbringe et musikinstrument i 
et luftfartøjs passagerkabine, forudsat at 
gældende sikkerhedsregler og de tekniske 
specifikationer og begrænsninger for det 
pågældende luftfartøj tillader det.
Musikinstrumenter kan medbringes som 
bagage i passagerkabinen, forudsat at de 
kan placeres sikkert i et egnet bagagerum i 
kabinen eller under et passende 
passagersæde. Et musikinstrument, der er 
accepteret til medbringelse i 
passagerkabinen, regnes for en del af 
passagerens tilladte håndbagage. 
Luftfartsselskabet kan beslutte, at der skal 
betales ekstra for håndbagage, der
medbringes ud over den tilladte 
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håndbagage.

Or. en

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 e – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis et musikinstrument er for stort til at 
blive placeret sikkert i et egnet bagagerum 
i selve kabinen eller under et egnet 
passagersæde, kan et luftfartsselskab kræve 
betaling for en ekstra flybillet, hvis 
sådanne musikinstrumenter medbringes 
som håndbagage på et ekstra sæde. Hvis 
der købes et ekstra sæde, bør 
luftfartsselskabet så vidt muligt søge at 
placere passageren og musikinstrumentet 
ved siden af hinanden. Musikinstrumenter 
placeres, hvis det er muligt og efter
anmodning, i en opvarmet del af 
luftfartøjets fragtrum, forudsat at 
gældende sikkerhedsregler, pladsforhold 
og de tekniske specifikationer for det 
pågældende luftfartøj tillader det. Et 
luftfartøjsselskab angiver klart i sine 
betingelser og vilkår, på hvilket grundlag 
musikinstrumenter vil blive transporteret, 
og hvilke gebyrer der vil blive opkrævet 
herfor."

2. Hvis et musikinstrument er for stort til at 
blive placeret sikkert i et egnet bagagerum 
i selve kabinen eller under et egnet 
passagersæde, kan et luftfartsselskab kræve 
betaling for en ekstra flybillet, hvis 
sådanne musikinstrumenter medbringes 
som håndbagage på et ekstra sæde. Hvis 
der købes et ekstra sæde, skal
luftfartsselskabet så vidt muligt søge at 
placere passageren og musikinstrumentet 
ved siden af hinanden.

Or. en

Begrundelse

For at forbedre artiklens opbygning er den udgåede tekst blevet opdelt og integreret i artikel 
6e, stk. 2a og 2b (nye). 
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Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 e – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 6e indsættes følgende stykke:
"2a. Musikinstrumenter placeres efter 
anmodning og under forudsætning af, at 
der er plads, i en opvarmet del af 
luftfartøjets fragtrum, forudsat at 
gældende sikkerhedsregler, pladsforhold 
og de tekniske specifikationer for det 
pågældende luftfartøj tillader det. 
Luftfartsselskaberne udleverer særlige 
mærkater, som skal placeres let synligt på 
musikinstrumenterne for at sikre, at de 
behandles med den fornødne forsigtighed. 
Kun instrumenter, som er forsvarligt 
pakket i en stiv og/eller hård beholder, der 
er specielt designet til sådanne genstande, 
kan medbringes som luftfragt.

Or. en

Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 261/2004
Artikel 6 e – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 6e indsættes følgende stykke:
"2b. Et luftfartsselskab skal ved 
reservation samt i sine betingelser og 
vilkår klart angive, på hvilket grundlag 
musikinstrumenter vil blive transporteret, 
herunder gældende gebyrer og de 
faciliteter til transport af 
musikinstrumenter, der forefindes i det 
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pågældende fly. Bliver det nødvendigt at 
reservere et ekstra sæde, skal 
passagererne tilbydes mulighed for at 
reservere det andet sæde online.

Or. en

Begrundelse

Passagererne skal have klar og tydelig information om muligheder og betingelser for 
transport af musikinstrumenter samt anden relevant information, og de skal navnlig have 
disse oplysninger, inden reservationsprocessen er afsluttet. 

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Bilag 1
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag 1 – stk. 1 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii. tekniske problemer, som ikke er en del 
af luftfartøjets normale drift, f.eks. 
konstatering af en defekt under 
gennemførelsen af den pågældende 
flyvning, som gør det umuligt at fortsætte 
flyvningen normalt; eller en skjult defekt, 
som opdages af fabrikanten eller en 
kompetent myndighed, og som indvirker 
på flysikkerheden

ii. tekniske problemer, som berører 
luftfartøjet og skyldes naturkatastrofer, 
sabotage- eller terrorhandlinger eller 
meteorologiske forhold, en skjult defekt, 
som opdages af fabrikanten eller en 
kompetent myndighed, eller en defekt 
opstået under flyvningen af andre årsager 
end de i punkt 2, nr. i) nævnte, såfremt 
den pågældende defekt indvirker på 
flysikkerheden og gør det umuligt at 
fortsætte flyvningen normalt.

Or. en

Begrundelse

 I henhold til Domstolens afgørelse i Wallentin/Herrmann-sagen kan tekniske defekter helt 
klart ikke betragtes som usædvanlige omstændigheder. Undtaget bør være tekniske problemer 
forårsaget af hændelser, som ikke kan kontrolleres. I denne kategori falder de årsager, som er 
nævnt i ændringsforslaget, og som altid indvirker på flysikkerheden og gør det umuligt at 
fortsætte flyvningen normalt. 
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Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Bilag 1
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag 1 – punkt 1 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii. sikkerhedsrisici, sabotagehandlinger 
eller terrorisme, som gør det umuligt at 
gennemføre flyvningen på sikker måde

iii. sabotagehandlinger eller terrorisme, 
som gør det umuligt at gennemføre 
flyvningen på sikker måde

Or. en

Begrundelse

Begrebet "sikkerhedsrisici" er for uspecifikt og bør derfor udgå.

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Bilag 1
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag 1 – punkt 1 – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v. restriktioner fra lufttrafikledelsen eller 
lukning af luftrum eller en lufthavn

v.uforudsete restriktioner fra 
lufttrafikledelsen eller uforudset lukning af 
luftrum eller en lufthavn

Or. en

Begrundelse

Kun restriktioner og begrænsninger, som ikke har kunnet forudses, kan defineres som 
usædvanlige. Rettidigt bebudede restriktioner eller kendte begrænsninger hører ikke hertil, da 
luftfartsselskabet har haft mulighed for at indrette sig herpå. 
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Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Bilag 1
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag 1 – punkt 1 – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii. arbejdsstridigheder hos det 
transporterende luftfartsselskab eller hos 
vigtige serviceydere som f.eks. lufthavne 
og lufttrafiktjenesteudøvere.

vii. arbejdsstridigheder hos det 
transporterende luftfartsselskab eller hos 
vigtige serviceydere som f.eks. lufthavne 
og lufttrafiktjenesteudøvere, dog kun i 
tilfælde, hvor sådanne stridigheder drejer 
sig om manglende overholdelse af 
varselsperioder, som er fastsat i nationale 
love og kollektive overenskomster.

Or. en

Begrundelse

Varslede foranstaltninger som led i en arbejdskonflikt kan et luftfartsselskab indrette sig på. 
De bør ikke betragtes som usædvanlige omstændigheder.

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Bilag 1
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag 1 – punkt 2 – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i. tekniske problemer, som er en del af 
luftfartøjets normale drift, f.eks. et 
problem, der er konstateret under 
rutinevedligeholdelsen eller under 
inspektion af luftfartøjet før flyvningen, 
eller som opstår, fordi denne 
vedligeholdelse eller inspektion før 
flyvningen ikke er udført korrekt, og

i. tekniske problemer forårsaget af 
hændelser, der på grund af deres karakter 
eller oprindelse er et led i det berørte 
luftfartsselskabs sædvanlige 
aktivitetsudøvelse og ligger inden for 
luftfartsselskabets faktiske kontrol. og 

Or. de
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Begrundelse

 I henhold til Domstolens afgørelse i Wallentin/Herrmann-sagen skal tekniske defekter ikke 
betragtes som usædvanlige omstændigheder. De indgår i et luftfartselskabs normale drift skal 
kunne håndteres.

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Bilag 1 
Forordning (EF) nr. 261/2004
Bilag 1 – punkt 2 – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii. udeblivelse af flybesætning eller 
kabinepersonale (undtagen som følge af 
arbejdsstridigheder).

ii. udeblivelse af flybesætning eller 
kabinepersonale (undtagen som følge af 
arbejdsstridigheder, jf. stk. 1, nr. vii)).

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget hænger sammen med ændringsforslaget vedrørende specificering af 
arbejdsstridigheder i stk. 1, nr. vii). 
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BEGRUNDELSE

Indledning

Luftfartssektoren har i de seneste år undergået betydelige forandringer, som er sket i takt med 
en stigning i antallet af passagerer og flyvninger inden for det liberaliserede europæiske 
marked. Denne generelt positive udvikling har imidlertid i et vist omfang været ledsaget af 
anvendelse af urimelig handelspraksis og en forringelse af tjenesteydelsernes kvalitet, hvilket 
har haft negative konsekvenser for de rejsende. Der har desuden, lige siden forordningen 
trådte i kraft i 2004, kunnet konstateres problemer med divergerende fortolkninger på grund 
af eksistensen af gråzoner og huller i den eksisterende forordning, uensartet håndhævelse på 
tværs af medlemsstaterne samt de vanskeligheder, passagerer har haft med at gøre deres 
rettigheder gældende, når luftfartsselskaber har handlet i strid med lovgivningen. Parlamentet 
allerede har udtalt sig om flere af disse spørgsmål i forbindelse med beslutninger vedtaget i 
20121.

Følgende elementer i Kommissionens forslag kan fremhæves som udtryk for forbedringer i 
varetagelsen af flypassagerers rettigheder: de nationale håndhævelsesorganers rolle er blevet 
bedre defineret og udvidet til bagagebestemmelserne; der er indført en klageprocedure med 
klare tidsfrister, og der er præcise bestemmelser om rollen for et nyt organ, som skal udpeges 
til at behandle klager; der er indføjet nye bestemmelser vedrørende tilfælde af 
boardingafvisning, mistet tilslutningsfly og lange forsinkelser; der er udarbejdet en ikke-
udtømmende liste over omstændigheder, der skal betragtes som usædvanlige, for at præcisere, 
hvornår luftfartsselskaber er fritaget for at betale erstatning; luftfartsselskabernes forpligtelse 
til at informere passagererne fyldestgørende og rettidig er blevet styrket, og der er indføjet nye 
bestemmelser om transport af mobilitetsudstyr og musikinstrumenter.

Vigtigste problemer

Den ufuldstændige og inkonsekvente gennemførelse af den eksisterende forordning fra både 
luftfartsselskabernes og de nationale myndigheders side har skabt forvirring, såvel blandt 
passagererne som i branchen selv. Desuden savner passagererne information om deres 
rettigheder og er utilfredse med de procedurer og omkostninger, der er forbundet med 
håndhævelsen af deres rettigheder.

Mangelen på juridisk afklaring har ført til en række retssager ved EU-Domstolen, som i 
årenes løb har udviklet en omfattende retspraksis i spørgsmålet om passagerrettigheder. Dette 
er imidlertid vanskeligt at overskue. Tallene viser, at kun en lille del af de passagerer, som 
teoretisk ville være berettigede til kompensation, overhovedet ansøger om eller modtager en 
sådan i praksis.

Det afgørende forhold er, at de transporterende luftfartsselskaber ikke automatisk anerkender 
de berørte passagerers rettigheder. Passagererne må derfor hver især gøre deres rettigheder 
gældende over for store internationale virksomheder. Dette får kunderne til at føle sig mere 
usikre, ikke mindst i betragtning af processens kompleksitet. Mange passagerer vægrer sig 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2012)0371, P7_TA-PROV(2012)0099.
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ved at gå rettens vej på grund af det besvær og de høje omkostninger, dette indebærer, hvilket 
visse luftfartsselskaber udnytter til at slippe for at yde sådanne tjenester.

Ordførerens ændringsforslag går derfor generelt i retning af at styrke passagerernes 
rettigheder. 

Ret til kompensation i tilfælde af lange forsinkelser:

Den reviderede forordning bør være eksplicit med hensyn til retten til bistand og 
kompensation for passagerer, der rammes af lange forsinkelser. Der bør fastsættes 
grænseværdier, hvis overskridelse giver ret til bistand eller kompensation i overensstemmelse 
med EU-Domstolens dom (sagerne C-407/07 og C-432/07 - Sturgeon), som giver passagerer, 
der rammes af lange forsinkelser på over tre timer, samme rettigheder som passagerer, hvis 
fly aflyses. Ordføreren hilser det velkomment, at Kommissionen har taget Sturgeon-dommen i 
betragtning i sit forslag. 

Ordføreren er enig med Kommissionen i, at kompensationens beløb bør være det samme for 
alle rejser inden for EU, men variere efter rejsens længde ved rejser til og fra tredjelande for 
at kunne tage højde for de operationelle vanskeligheder, som luftfartsselskaberne har med at 
håndtere forsinkelser i fjerntliggende lufthavne. 

I lyset af Domstolens dom er ordføreren imidlertid ikke enig med Kommissionen i, at alle 
grænseværdier bør forhøjes for at mindske den finansielle indvirkning på luftfartsselskaberne 
og minimere risikoen for, at de aflyser flere fly (betragtning 11). Dertil kommer, at de 
foreslåede grænseværdier må anses for at være alt for høje, især for flyvninger inden for EU, 
hvor flyvningens varighed normalt ikke overstiger tre timer. Ordføreren foreslår derfor, at 
grænserne på fem, ni og tolv timer i artikel 6 ændres til henholdsvis tre og fem timer.  

Med henblik på at lette anvendelsen af de nuværende system yderligere og for at skabe større 
klarhed for passagerer og luftfartsselskaber, foreslår ordføreren desuden at strømline de 
udløsende faktorer og kompensationsbeløb, der er fastlagt i artikel 6, 6a og 7, ved at indføre 
følgende margener: 300 EUR for flyvninger inden for EU (uanset flyvningens længde), 300 
EUR for alle andre flyvninger på op til 3 500 km, og 600 EUR for alle andre flyvninger på 
over 3 500 km. 

Frivillige aftaler mellem luftfartsselskaber og passagerer om kompensation bør kun kunne 
gøres gældende, hvis de vedrører de praktiske arrangementer, men ikke selve kompensationen 
(artikel 7, stk. 5).

Rettigheder i forbindelse med tilslutningsfly

De tilfælde, hvor en passager ikke når et tilslutningsfly som følge af en ændring i tidsplanen 
eller en forsinkelse, er af særlig vigtighed. Kommissionen har derfor med rette indføjet en ny 
artikel 6a, ifølge hvilken de berørte passagerer skal have tilbudt bistand, forplejning og 
rejseomlægning af det – foregående – luftfartsselskab, som er skyld i den forsinkelse ved 
omstigningsstedet, som betyder, at en passager ikke når sit tilslutningsfly. 

Passagerer, som kommer for sent til et tilslutningsfly, bør kunne kræve kompensation på 
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samme grundlag som passagerer, hvis fly er blevet forsinket eller aflyst. I lyset af det store 
antal luftfartsselskaber, der driver forholdsvis korte, regionale flyruter inden for EU, er 
ordføreren imidlertid af den opfattelse, at den økonomiske byrde for sådanne selskaber bør 
begrænses. Med dette for øje har ordføreren tilføjet en minimumsgrænse for forsinkelser af 
det foregående fly på 90 minutter ved omstigningsstedet, hvilket vil give passageren ret til 
kompensation (ny betragtning 13a, artikel 6a, stk. 2), såfremt forsinkelsen ved rejsens 
endelige bestemmelsessted er mere end tre, henholdsvis fem timer. Denne dobbelte betingelse 
tilføjes af proportionalitetshensyn for at tage højde for situationer, hvor det forudgående 
luftfartsselskab kun er skyld i en kortvarig forsinkelse, som i sidste ende fører til, at 
passageren ikke når sit tilslutningsfly og derved bliver meget mere forsinket ved det endelige 
bestemmelsessted. 

Boardingafvisning

Boardingafvisning kan skyldes overbooking, men også andre driftsmæssige faktorer, som 
fastslået af Domstolen. Et særligt tilfælde af boardingafvisning forekommer i forbindelse med 
luftfartsselskabernes såkaldte no-show-politik. Det er luftfartsselskabernes praksis at nægte 
passagerer boarding ved tilbagerejsen, hvis de ikke benyttede deres billet ved udrejsen. Denne 
politik strider mod forbrugerens interesser og bør være klart forbudt. Ordføreren foreslår 
derfor, at Kommissionens forslag styrkes på dette punkt (betragtning 7, artikel 4, stk. 4).  

Det bør endvidere præciseres i forordningen, at "boardingafvisning" dækker tilfælde, hvor det 
planlagte afgangstidspunkt er blevet rykket frem med den konsekvens, at en passager ikke når 
sit fly, medmindre passageren var blevet underrettet mindst 24 timer i forvejen (betragtning 5, 
artikel 2, litra j), og artikel 4, stk. 5a (nyt). Ved en større ændring af tidsplanen bør 
passagererne have ret til at få pengene tilbage eller få rejsen lagt om (artikel 6, stk. 1, nr. iii)). 

Hvis en afgang desuden er blevet flyttet til et senere tidspunkt, bør det afføde de samme 
rettigheder som et forsinket fly (betragtning 12).

Ordføreren mener, at passagerer, som nægtes boarding mod deres vilje, ikke bør underlægges 
nogen begrænsning hvad angår bistand, og at artikel 9 bør finde umiddelbar anvendelse. Han 
er derfor imod Kommissionens forslag om, at artikel 9 kun skal finde anvendelse ved 
ventetider på mindst to timer, hvis passageren vælger at få rejsen omlagt efter 
boardingafvisning (artikel 4, stk. 3 og 4).

Beskyttelse i tilfælde af større forstyrrelser af flydriften

Insolvens

Tilfældene med Spanair og Malev Airline illustrerer, hvor vigtigt det er, at passagerernes 
rettigheder er beskyttet, når flyselskaber indstiller driften på grund af deres økonomiske 
situation. Sådanne tilfælde af flyaflysninger er omfattet af forordning 261/2004 og håndteres 
normalt ved, at de berørte passagerer får deres penge tilbage eller tilbydes alternative 
transportmuligheder. Praksis viser imidlertid, at der i forbindelse med insolvens hersker en vis 
usikkerhed med hensyn til betalinger, som også indirekte berører pakkerejsearrangører. Der er 
derfor behov for en forbedring af EU-lovgivningen. 
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I modsætning til Kommissionen, som ikke har taget fat på det centrale problem med 
beskyttelse af passagererne, mener ordføreren, at revisionen af forordningen bør omfatte visse 
relevante bestemmelser. Med henblik på effektivt at sikre passagerernes ret til tilbagebetaling 
eller en returrejse bør luftfartsselskaber være forpligtet til at stille tilstrækkeligt garanti for 
tilbagebetalingen eller hjemtransporten af passagererne (betragtning 9a (ny) og artikel 5, stk. 
5c (nyt). Kravet åbner mulighed for en række foranstaltninger (f.eks. en fond eller 
forsikringsordning), som luftfartsselskaber kan træffe med henblik på at beskytte passagererne 
i sådanne tilfælde. 

Beredskabsplaner

Et væsentligt nyt element, som Kommissionen har indført, vedrører forpligtelsen for 
lufthavnenes forvaltningsorganer og brugere til at opstille beredskabsplaner til minimering af 
virkningen af større driftsforstyrrelser, således forplejningen til passagererne eller 
omlægningen af deres rejse kan foregå på samordnet vis.. Hvis et luftfartsselskab indstiller 
driften uden varsel, er sådanne planer særligt nødvendige for at hjælpe strandede passagerer. 
Ordføreren mener, at tærskelværdien på 3 millioner passagerer for lufthavne er for høj og bør 
sænkes til 1,5 millioner. Det anses for vigtigt, at de nationale, regionale eller lokale 
myndigheder inddrages i udarbejdelsen af sådanne planer (betragtning 10, artikel 5, stk. 5). 
Behovet for en samordnet indsats fra alle berørte parter, en mere detaljeret angivelse af, hvad 
beredskabsplanerne bør omfatte for så vidt angår information og bistand til passagerer og en 
særlig forpligtelse for luftfartsselskaberne til at indføre procedurer for tilfælde af 
driftsforstyrrelser er genstand for flere ændringsforslag (betragtning 10a (ny), artikel 5, stk. 5, 
artikel 5, stk. 5a (nyt)). 

Usædvanlige omstændigheder

Luftfartsselskaberne kan fritages for pligten til at yde kompensation, hvis de kan 
dokumentere, at problemerne skyldes bestemte usædvanlige omstændigheder. Der hersker 
imidlertid stor usikkerhed om, hvordan dette begreb skal forstås. Relevante afgørelser fra EU-
Domstolen bør gøre det lettere at formulere EU-bestemmelserne på en mere entydig måde. 
Den liste, der er knyttet som bilag til forordningen, skal tjene som hjælp. I denne 
sammenhæng fokuseres særligt på begrebet "tekniske problemer". Faktisk begrunder 
luftfartsselskaber ofte deres forsinkelser eller aflysninger med "tekniske problemer" uden at 
give passagererne nogen nærmere oplysninger om baggrunden. 

Den reviderede forordning bør give mere præcise retningslinjer vedrørende de usædvanlige 
omstændigheder, hvorunder luftfartsselskabet ikke er forpligtet til at yde kompensation. 
Ordføreren har foretaget væsentlige ændringer i den ikke-udtømmende liste, der er knyttet 
som bilag til Kommissionens forslag. Den mest vidtrækkende ændring vedrører spørgsmålet 
om, hvilke tekniske problemer der skal medtages under begrebet usædvanlige 
omstændigheder. Ordføreren tilslutter sig Domstolens afgørelse i Wallentin/Herrmann-sagen, 
ifølge hvilken tekniske defekter - som hovedregel - ikke udgør usædvanlige omstændigheder. 
Tekniske problemer kan undtagelsesvis betragtes som usædvanlige omstændigheder, hvis de 
skyldes forhold, som ligger uden for det transporterende luftfartsselskabs kontrol, har 
indvirkning på flyvesikkerheden og gør det umuligt at fortsætte flyvningen normalt.
Endvidere stilles et ændringsforslag, som skal gøre det klart, at selv om en forstyrrelse af 
flydriften kan skyldes en usædvanlig omstændighed, skal luftfartsselskabet kunne 



PR\1002222DA.doc 77/79 PE510.868v01-00

DA

dokumentere, at det på korrekt vis har truffet alle foranstaltninger til at undgå aflysning Kun
hvis begge disse betingelser er opfyldt, er luftfartsselskabet fritaget for at yde kompensation 
(artikel 5, stk. 3). 

Ret til overnatning

I princippet giver aflysning, mistet tilslutningsfly eller langvarig forsinkelse automatisk ret til 
overnatning, hvis de relevante betingelser er opfyldt. Ordføreren er enig med Kommissionen 
i, at det ubegrænsede ansvar, luftfartsselskaberne for øjeblikket har for indkvarteringen af 
deres passagerer i forbindelse med usædvanlige omstændigheder af længere varighed, bør 
begrænses. I modsætning til Kommissionen foreslår ordføreren imidlertid, at det kun er 
udgifterne til indkvartering, ikke dennes varighed, der skal begrænses. Han mener, at de 
passagerer, som rammes hårdest af langvarige usædvanlige omstændigheder, ikke bør 
behandles mindre gunstigt end passagerer, som er mindre sårbare over for sådanne 
omstændigheder.  Undtagelsesvist kan udgifterne til og varigheden af indkvartering for 
passagerer, som selv sørger for deres indkvartering, begrænses af luftfartsselskabet 
(betragtning 16, artikel 9, stk. 4)). Med disse kombinerede forslag tager ordføreren hensyn til 
såvel passagerernes som luftfartsselskabernes interesser. 

Begrænsningerne i forplejningen i forbindelse med usædvanlige omstændigheder bør 
imidlertid ikke fritage luftfartsselskaberne for deres forpligtelse til at sørge for indkvartering 
(artikel 9, stk. 4).

Ret til information 

Passagerinformation og gennemsigtighed er nogle af de vigtigste elementer i forbindelse med 
revisionen af den eksisterende forordning. Dette vedrører deres ret til at blive fyldestgørende 
informeret, såvel om deres rettigheder i almindelighed i tilfælde af forstyrrelser af flydriften 
som om årsagen til forstyrrelsen, eventuelle andre transportmuligheder (artikel 14, stk. 4), 
adgang til klageprocedurer og klageformularer osv. Da luftfartsselskaberne er de 
hovedansvarlige og udgør den mest pålidelige kilde til denne information (betragtning 20, 
artikel 5, stk. 2), er ordføreren af den opfattelse, at informationen af og bistanden til 
passagerer kan blive væsentligt forbedret ved at sikre en tilstrækkelig tilstedeværelse af 
luftfartsselskaberne i lufthavne (artikel 14, stk. 1a (nyt)). 

Prisgennemsigtighed

Der er også behov for forbedringer i spørgsmålet om billetpriser. Billetpriserne er ofte ikke 
tilstrækkelig gennemsigtige, hvilket fører til forvirring blandt passagererne og gør det 
vanskeligt at sammenligne priserne. Lovgiveren skal sikre, at forordningen er udformet på en 
sådan måde, at muligheden for misbrug i det store og hele kan udelukkes. Definitionen af 
"billetpris" bør være så klar og udtømmende som muligt. Ordføreren foreslår derfor, at 
Kommissionens definition udvides til at omfatte en række basale serviceydelser, som altid 
skal være inkluderet i billetprisen, heriblandt udstedelse af boardingkort, mindsteregler for 
tilladt bagage og omkostninger i tilknytning til betalingen, herunder kreditkort (artikel 2, litra 
e).



PE510.868v01-00 78/79 PR\1002222DA.doc

DA

Klageprocedure

Der er stillet en række ændringsforslag til den nye artikel 16a om krav og klageprocedurer 
med det formål at tilpasse teksten til det nye direktiv om alternativ tvistbilæggelse (ATB) 
(2013/11/EU)[1], som forpligter medlemsstaterne til at oprette nationale organer for 
udenretslig bilæggelse, som for fremtiden skal tage sig af klager fra passagerer. 
Luftfartsselskabers nægtelse af at deltage i ATB-ordninger og -procedurer udgør et særligt 
problem, og forordningen bør derfor gøre det obligatorisk for luftfartsselskaber at tilslutte sig 
en ordning for alternativ tvistbilæggelse. Proceduren for klager til luftfartsselskabet berører 
ikke passagerernes ret til at gå rettens vej eller at søge udenretslig tvistbilæggelse (artikel 16a, 
stk. 2).

Forsinkelser på forpladsen:

Med hensyn til forsinkelser på forpladsen foreslår ordføreren, at forsinkelsen regnes fra 
slutningen af ombordstigningen og ikke starten, som Kommissionen foreslår, da 
ombordstigningens varighed varierer efter luftfartøjets størrelse. Forsinkelser på forpladsen 
bør beregnes i absolutte tal og ikke i forhold til det enkelte luftfarttøj (artikel 2, litra w). 
Kravet om, at forsinkelsen på forpladsen skal have varet mindst fem timer, før passagererne 
kan få lov til at gå fra borde, som Kommissionen foreslår, forekommer overdrevet. 
Ordføreren foreslår, at ventetiden på forpladsen nedsættes til to timer.

Tilladt bagage

Luftfartsselskabernes praksis med hensyn til tilladt bagage er et særligt godt eksempel på 
problemet med mangelfuld passagerinformation. Visse luftfartsselskaber tillader passagererne 
at tage et enkelt stykke håndbagage med om bord og kræver betaling for enhver yderligere 
genstand såsom lufthavnsindkøb. For at undgå forvirring blandt passagererne og sætte dem i 
stand til at sammenligne priserne, hvis der opkræves ekstra gebyrer, skal der foreligge 
gennemsigtig information om tilladt bagage, inden reservationsproceduren afsluttes 
(betragtning 28, artikel 6d, stk. 1). 

Desuden er det ordførerens opfattelse, at passagererne ud over den tilladte maksimale 
håndbagage bør kunne tage vigtige personlige artikler og ejendele, herunder lufthavnsindkøb, 
med om bord uden at skulle betale ekstra (artikel 6d, stk. 1a (nyt). En mindre restriktiv politik 
fra luftfartsselskabernes side vil også modvirke nedgangen i lufthavnsbutikkernes omsætning.

En række ændringsforslag går ud på at forbedre behandlingen af musikinstrumenter. I 
princippet bør luftfartsselskaberne tillade passagerer at medbringe musikinstrumenter i 
passagerkabinen. Musikinstrumenter bør indgå i den tilladte håndbagage. En klar angivelse af 
gældende priser og betingelser for medtagning om bord bør respekteres af luftfartsselskabet. 

Bortkommet, beskadiget eller forsinket bagage

For at gøre det lettere at anmelde bortkommet, beskadiget eller forsinket bagage bør den 
særlige bagageservice, som allerede findes i mange lufthavne, i princippet oprettes i alle 
                                               
[1] EUT L 165 af 18.6.2013, s. 63.
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lufthavne. En sådan service vil give passagererne mulighed for at indgive en anmeldelse ved 
ankomsten og bidrage til at fremskynde procedurerne. Desuden bør anmeldelsesblanketten 
standardiseres på EU-plan og stilles til rådighed i et bilag til forordningen. Placeringen i et 
bilag vil have den fordel, at blanketten vil blive oversat til alle EU-sprog (betragtning 31, artikel 
3). 


