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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele 
lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest 
antava hüvitise ja abi kohta, ning määrust (EÜ) nr 2027/97 lennuettevõtja vastutuse 
kohta reisijate ja nende pagasi õhuveol
(COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0130),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 100 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0066/2013),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2013. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Kohtuasjas C-22/11 (Finnair) leidis 
Euroopa Kohus, et mõiste „lennureisist 
mahajätmine” tõlgendamisel tuleb lisaks 
nendele juhtudele, kui reisija jäetakse 
lennust maha selle ülebroneerimise tõttu, 
pidada silmas ka juhte, kui lennureisist 
jäetakse maha muudel, nt käituslikel 
põhjustel. Seda selgitust silmas pidades ei 
ole põhjust muuta praegu kehtivat mõistet 
„lennureisist mahajätmine”.

(5) Kohtuasjas C-22/11 (Finnair) leidis 
Euroopa Kohus, et mõiste „lennureisist
mahajätmine” tõlgendamisel tuleb lisaks 
nendele juhtudele, kui reisija jäetakse 
lennust maha selle ülebroneerimise tõttu, 
pidada silmas ka juhte, kui lennureisist 
jäetakse maha muudel, nt käituslikel 
põhjustel. Mõiste „lennureisist 
mahajätmine” peaks hõlmama juhtumeid, 
kus kavandatud väljumisaeg toodi 
varasemaks, mistõttu reisija jäi lennust 
maha.

Or. en

Selgitus

Praegu kasutatavat mõistet „lennureisist mahajätmine” tuleb muuta, et see kataks ka 
juhtumid, mil reisija jääb lennust maha, kuna lennuaeg toodi varasemaks. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Määrust (EÜ) nr 261/2004 
kohaldatakse ka nende reisijate suhtes, kes 
on broneerinud lennureisi reisipaketi ühe 
osana. Samas tuleks täpsustada, et reisijad 
ei või kumuleerida õigusi, eelkõige ei või 
samaaegselt lähtuda nii käesolevast 
määrusest kui ka nõukogu 13. juuni 1990. 
aasta direktiivist 90/314/EMÜ 
reisipakettide, puhkusepakettide ja 
ekskursioonipakettide kohta. Reisijad 
peaksid saama valida, missugusele 
õigusaktile nad nõude esitamisel tuginevad, 
ent neil ei tohiks olla õigust nõuda ühe ja 

(6) Määrust (EÜ) nr 261/2004 
kohaldatakse ka nende reisijate suhtes, kes 
on broneerinud lennureisi reisipaketi ühe 
osana. Samas tuleks täpsustada, et reisijad 
ei või kumuleerida õigusi, eelkõige ei või 
samaaegselt lähtuda nii käesolevast 
määrusest kui ka nõukogu 13. juuni 1990. 
aasta direktiivist 90/314/EMÜ 
reisipakettide, puhkusepakettide ja 
ekskursioonipakettide kohta. Reisijad 
peaksid saama valida, missugusele 
õigusaktile nad nõude esitamisel tuginevad, 
ent neil ei tohiks olla õigust nõuda ühe ja 
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sama probleemi eest hüvitist mõlema 
õigusakti alusel. Reisijaid ei peaks 
puudutama see, kuidas lennuettevõtjad ja 
reisikorraldajad selliseid nõudeid 
omavahel jagavad.

sama probleemi eest hüvitist mõlema 
õigusakti alusel.

Or. en

Selgitus

Viimase lause välja jätmisega selgitatakse asjaolu, et määrus 261/2004 ja reisipakettide 
direktiiv 90/314/EMÜ on kaks eri õigusakti, mis tähendab seda, et reisijad peavad pöörduma 
nõuetega ainult lendu teenindava lennuettevõtja poole. Kui aga määruse nr 261/2004 ja 
reisipakettide direktiivi kohased kohustused kattuvad, võivad reisijad valida, millise õigusakti 
alusel nõue esitada.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Selleks et suurendada reisijate kaitset, 
ei tohiks neid jätta maha edasi-
tagasipiletiga hõlmatud tagasilennust, kuna 
nad ei ole kasutanud väljalennupiletit.

(7) Selleks et suurendada reisijate kaitset, 
ei tohi neid jätta maha edasi-tagasipiletiga 
hõlmatud tagasilennust, kuna nad ei ole 
kasutanud väljalennupiletit.

Or. en

Selgitus

Selle eeskirja eesmärk peaks olema sellise tava selgesõnaline keelustamine.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Praegu karistatakse reisijaid 
vahetevahel halduslõivudega selle eest, kui 
nende nimi on valesti kirjutatud.
Broneeringuvigu tuleks mõistlikkuse piires
parandada tasuta, tingimusel et ei muudeta 
lennuaegu, kuupäeva, marsruuti ega 

(8) Praegu karistatakse reisijaid 
vahetevahel halduslõivudega selle eest, kui 
nende nimi on valesti kirjutatud.
Broneeringuvigu tuleks parandada tasuta, 
tingimusel et ei muudeta lennuaegu, 
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reisijaid. kuupäeva, marsruuti ega reisijaid.

Or. en

Selgitus

„Mõistlikkuse piires“ parandamise tähendus jätab liiga palju tõlgendamisruumi.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Täpsustada tuleks asjaolu, et lennu 
tühistamise korral on reisija see, kes 
otsustab, kas küsida raha tagasi, muuta 
teekonda ja jätkata reisi või reisida 
hilisemal kuupäeval, mitte aga 
lennuettevõtja.

(9) Täpsustada tuleks asjaolu, et lennu 
tühistamise korral on reisija see, kes 
otsustab, kas küsida raha tagasi, muuta 
teekonda ja jätkata reisi või reisida samal 
päeval hilisemal kellaajal või hilisemal
kuupäeval, mitte aga lennuettevõtja.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Reisijate finantskaitse lennuettevõtja 
pankroti korral on reisijate õiguste 
kaitsmist käsitleva mõjusa korra keskne 
osa. Lennureisijate õiguste kaitse 
parandamiseks lennuettevõtja 
maksejõuetusest või lennutegevusloa 
tühistamise tõttu lennuettevõtja tegevuse 
peatamisest tuleneva lendude tühistamise 
korral tuleks lennuettevõtjaid kohustada 
esitama piisavad tõendid tagatise 
olemasolu kohta, millest makstakse 
piletiraha tagasi või tagatakse reisijate 
tagasipöördumine. 
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Or. en

Selgitus

Piisavate tõendite esitamise nõue jätab ruumi mitmeteks meetmeteks, mida lennuettevõtjad 
saavad võtta reisijate õiguste kaitsmiseks maksejõuetuse korral. Muud võimalused on fondi 
loomine või kindlustus. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Lennujaamad ja lennujaama 
kasutajad, nt lennuettevõtjad ja maapealse 
käitlusega tegelevad äriühingud, peaksid 
tegema koostööd, et võimalikult palju 
vähendada mitmete lennu katkestamise 
juhtude mõju reisijatele, tagades reisijate 
eest hoolitsemise ja teekonna muutmise.
Selleks peaksid nad sellisteks juhtudeks 
koostama hädaolukorra lahendamise kavad 
ja neid üheskoos arendama.

(10) Lennujaama käitaja ja lennujaama 
kasutajad, nt lennuettevõtjad ja maapealse 
käitlusega tegelevad äriühingud ning 
aeronavigatsiooniteenuste osutajad, 
peaksid tegema koostööd, et võimalikult 
palju vähendada mitmete reisi
katkestamise juhtude mõju reisijatele, 
tagades reisijate eest hoolitsemise ja 
teekonna muutmise. Selleks peaksid nad 
sellisteks juhtudeks koostama hädaolukorra 
lahendamise kavad ja neid koos riiklike, 
piirkondlike või kohalike ametiasutustega
arendama. Olemasolevaid hädaolukorra 
lahendamise kavasid tuleks vajaduse 
korral vastavalt kohandada. 

Or. en

Selgitus

Paljudel lennujaamadel juba on hädaolukorra lahendamise kavad, mida tuleks vajaduse 
korral kohandada. Riiklike, piirkondlike või kohalike ametiasutuste kaasamine selliste kavade 
koostamisse on vajalik, eriti reiside massilise katkestamise korral.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Lennuettevõtjad peaksid seadma 
sisse korra ning kooskõlastatud meetmed 
lennujaama jääma sunnitud reisijatele 
piisava teabe andmiseks. Selle korra 
kohaselt tuleks selgelt ära näidata, kes 
peab igas lennujaamas vastutama reisijate 
eest hoolitsemise, abi, teekonna muutmise 
või piletiraha tagasimaksmise 
korraldamise eest, ka tuleks välja töötada 
protsessid ja tingimused nende teenuste 
osutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Määrusesse (EÜ) nr 261/2004 tuleks 
selge sõnaga lisada reisijate õigus saada 
hüvitist lennu pikaajalise hilinemise eest, 
võttes arvesse Euroopa Kohtu otsust 
liidetud kohtuasjades C-402/07 ja C-
432/07 (Sturgeon). Samal ajal tuleks 
pikendada ajavahemikku, millest pikema
hilinemise korral tekib õigus hüvitisele, et 
võtta arvesse lennundussektorile 
avalduvat finantsmõju ja lõpptulemusena 
vältida lendude tühistamise sagenemist. 
Selleks et tagada ELis reisijatele ühtsed 
hüvitamistingimused, peaks kõnealune 
ajapiir olema kogu ELis kõikide reisijate 
jaoks ühesugune, kuid see peaks sõltuma 
kolmandatesse riikidesse suunduva ja sealt 
saabuva lennureisi pikkusest, et võtta 
arvesse käitamisraskusi, mis 

(11) Määrusesse (EÜ) nr 261/2004 tuleks 
selge sõnaga lisada reisijate õigus saada 
hüvitist lennu pikaajalise hilinemise eest, 
võttes arvesse Euroopa Kohtu otsust 
liidetud kohtuasjades C-402/07 ja C-
432/07 (Sturgeon). Selleks et tagada liidu
reisijatele ühtsed hüvitamistingimused, 
peaks kõnealune ajapiir olema kogu liidus
kõikide reisijate jaoks ühesugune, kuid see 
peaks sõltuma kolmandatesse riikidesse 
suunduva ja sealt saabuva lennureisi 
pikkusest, et võtta arvesse käitamisraskusi, 
mis lennuettevõtjatel tekivad seoses 
hilinemisega oma põhibaasist kaugel 
asuvates lennujaamades.
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lennuettevõtjatel tekivad seoses 
hilinemisega oma põhibaasist kaugel 
asuvates lennujaamades.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus võetakse arvesse raportööri seisukohta seoses ajapiiriga, mille 
ületamine peaks anda õiguse saada hüvitist. Raportöör on seisukohal, et need ajalised piirid 
tuleks kehtestada kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega Sturgeoni kohtuasjas, millega 
reisijatele, kelle lend hilineb palju, s.t üle 3 tunni, tagatakse samad õigused mis reisijatele, 
kelle lend tühistatakse. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Hüvitise osas tuleks sama summat 
kohaldada kõigi liidusiseste lendude 
suhtes nende pikkusest olenemata. 
Kolmandatest riikidest saabuvate lendude 
puhul peaks hüvitise summa olema seotud 
lennu pikkusega.

Or. en

Selgitus

Raportöör on seisukohal, et hüvitise summa peaks kõikide ELi-siseste lennureiside puhul 
olema sama, kuid peaks sõltuma kolmandatesse riikidesse suunduva ja sealt saabuva reisi 
puhul selle pikkusest, et võtta arvesse käitamisraskusi, mis lennuettevõtjatel tekivad seoses 
viivitustega kaugel asuvates lennujaamades.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Õiguskindluse tagamiseks tuleks 
määruses (EÜ) nr 261/2004 selge sõnaga 
kinnitada, et lennuplaani muutmine 

(12) Õiguskindluse tagamiseks tuleks 
määruses (EÜ) nr 261/2004 selge sõnaga 
kinnitada, et lennuplaani muutmine 
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mõjutab reisijaid samamoodi nagu 
pikaajalised hilinemised, mistõttu peaksid 
reisijatel olema mõlemal juhul ühesugused 
õigused.

mõjutab reisijaid samamoodi nagu 
pikaajalised hilinemised või lennureisist 
mahajätmine, mistõttu peaksid reisijatel 
olema mõlemal juhul ühesugused õigused.

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ümberistumisega lennust maha jäänud 
reisijate eest tuleks korralikult hoolitseda 
ajal, kui nad ootavad reisiteekonna 
muutmist. Võrdse kohtlemise põhimõtte 
kohaselt peaks reisijatel olema võimalik 
nõuda hüvitist samasugustel alustel nagu 
neil reisijatel, kelle lend hilineb või 
tühistatakse, pidades silmas hilinemist reisi 
lõppsihtkohta.

(13) Ümberistumisega lennust
sõiduplaanimuudatuse või lennu 
hilinemise tõttu maha jäänud reisijate eest 
tuleks korralikult hoolitseda ajal, kui nad 
ootavad reisiteekonna muutmist. Võrdse 
kohtlemise põhimõtte kohaselt peaks 
reisijatel olema võimalik nõuda hüvitist 
samasugustel alustel nagu neil reisijatel, 
kelle lend hilineb või tühistatakse, pidades 
silmas hilinemist reisi lõppsihtkohta.

Or. en

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Põhimõtteliselt peaks lennu 
hilinemise või sõiduplaani muutmise 
põhjustanud lennuettevõtja olema 
kohustatud pakkuma abi ja teekonna 
muutmist. Samas peaks asjaomase 
lennuettevõtja majandusliku koormuse 
vähendamiseks reisijale makstav hüvitis 
olema kooskõlas eelmise ümberistumisega 
lennu hilinemisega ümberistumispunktis.
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Or. en

Selgitus

Raportöör asub siiski seisukohale, et ELis piirkondlikke lühemate vahemaadega lende 
käitavate lennuettevõtjate suurt arvu arvestades tuleks nende lennuettevõtjate 
hüvitismaksetest tulenevat majanduslikku koormust vähendada. Seda silmas pidades on 
proportsionaalsuse tõttu lisatud topelttingimus, mida kohaldatakse olukordades, kus eelmist 
lendu käitav ettevõtja põhjustas üksnes väikese hilinemise, mis aga põhjustas reisija 
mahajäämise järgmisest lennust ja hoopis suurema hilinemise lõppsihtkohta jõudmisel. 

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Praegu on lennuettevõtjatel piiramatu 
kohustus majutada oma reisijaid 
pikaajaliste erakorraliste asjaolude korral.
Selline ebakindlus, mis tuleneb 
ajapiirangu puudumisest, võib kahjustada 
lennuettevõtja finantsstabiilsust. 
Seepärast peaks lennuettevõtjal olema 
võimalik lõpetada reisijate eest 
hoolitsemine pärast teatava aja möödumist.
Pealegi peaksid hädaolukorra lahendamise
kava ja kiire teekonna muutmine 
leevendama riski, et reisijad on sunnitud 
jääma lennujaama pikaks ajaks.

(16) Praegu on lennuettevõtjatel piiramatu 
kohustus majutada oma reisijaid 
pikaajaliste erakorraliste asjaolude korral.
Lennuettevõtjal peaks siiski olema 
võimalik piirata reisijate eest 
hoolitsemisel majutuse maksumust ja 
juhul, kui reisijad ise korraldavad 
majutuse, siis selle kulusid ja lõpetada 
reisijate eest hoolitsemine pärast teatava 
aja möödumist. Pealegi peaksid 
hädaolukorra lahendamise kava ja kiire 
teekonna muutmine leevendama riski, et 
reisijad on sunnitud jääma lennujaama 
pikaks ajaks.

Or. en

Selgitus

Reiside massilise katkestamise korral peaksid kõik osalised (ametiasutused, lennujaamad, 
lennuettevõtjad, hotellid ja reisijad) aktsepteerima jagatud vastutust, et olukord lahendada. 
Lennuettevõtja kohustus reisijate eest hoolitseda võib olla majutuskulutuste osas ühe öö ja 
ühe reisija kohta piiratud. Erandit võidakse kohaldada siis, kui reisija korraldab oma 
majutuse ise. Sellisel juhul võib lennuettevõtjal piirata majutuskulusid ja reisija eest 
hoolitsemist pärast teatava aja möödumist.
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Lisaks reisijate nõuetekohasele 
teavitamisele nende õigustest lennu 
katkestamise korral tuleks neid ka 
nõuetekohaselt teavitada lennu katkemise 
põhjustest kohe, kui sellekohane teave on 
olemas. Sellist teavet tuleks anda ka juhul, 
kui reisija on ostnud pileti ELis tegutseva 
vahendaja kaudu.

(20) Lisaks reisijate nõuetekohasele 
teavitamisele nende õigustest reisi 
katkestamise korral tuleks neid ka 
nõuetekohaselt teavitada reisi katkemise 
põhjustest kohe, kui sellekohane teave on 
olemas. Lennuettevõtja peaks andma
sellist teavet ka juhul, kui reisija on ostnud 
pileti ELis tegutseva vahendaja kaudu.

Or. en

Selgitus

Lennuettevõtja on reisi katkestamise põhjuste osas ainus usaldusväärne teabeallikas. 

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Kohtuasjas C-139/11 (Moré vs. KLM)
selgitas Euroopa Kohus, et tähtaeg, mille 
jooksul võib esitada hagi hüvitise nõudes, 
määrab iga liikmesriik kindlaks oma 
eeskirjadega.

(23) Kohtuasjas C-139/11 Moré vs. KLM 
selgitas Euroopa Kohus, et tähtaeg, mille 
jooksul võib esitada hagi hüvitise 
nõudmiseks, määrab iga liikmesriik 
kindlaks oma eeskirjadega. Kohtuväliste 
lahendite puhul määratakse tähtajad 
kindlaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2013/11/EL tarbijavaidluste 
kohtuvälise lahendamise kohta, millega 
muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 
ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste 
kohtuvälise lahendamise direktiiv)1.
_________________________
1 ELT L 165, 18.6.2013, lk 65.

Or. en
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Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks et tagada kahjustatud või 
kaotsi läinud liikumisabivahendi täieliku 
väärtuse hüvitamine, peaksid 
lennuettevõtjad pakkuma piiratud
liikumisvõimega reisijatele tasuta 
võimalust esitada erideklaratsioon, mis 
vastavalt Montréali konventsioonile lubab 
neil taotleda kaotsimineku või 
kahjustumise täielikku hüvitamist.

(27) Selleks et tagada kahjustatud või 
kaotsi läinud liikumisabivahendi täieliku 
väärtuse hüvitamine, peaksid 
lennuettevõtjad pakkuma puuetega 
inimestele või piiratud liikumisvõimega 
reisijatele tasuta võimalust esitada 
erideklaratsioon, mis vastavalt Montréali 
konventsioonile lubab neil taotleda 
kaotsimineku või kahjustumise täielikku 
hüvitamist.

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Mõnikord tekitavad reisijates segadust 
pardale võtta lubatud pagasi mõõtmed, kaal 
või esemete arv. Selleks et tagada reisijate 
igakülgne teadlikkus sellest, missugused 
käsipagasi ja registreeritud pagasi 
piirnormid kaasnevad tema piletiga, 
peaksid lennuettevõtjad need selgelt
märkima pileti broneerimisel ja 
lennujaamas.

(28) Mõnikord tekitavad reisijates segadust 
pardale võtta lubatud pagasi mõõtmed, kaal 
või esemete arv. Selleks et tagada reisijate 
igakülgne teadlikkus sellest, missugused 
käsipagasi ja registreeritud pagasi 
piirnormid kaasnevad tema piletiga, 
peaksid lennuettevõtjad need selgelt 
märkima enne pileti broneerimist kõigis 
müügikanalites, sh arvutipõhistes 
broneerimissüsteemides, ja lennujaama 
registreerimislauas. Reisikorraldajad 
peaksid reisijaid vastavalt teavitama.

Or. en
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Selgitus

Läbipaistvuse eesmärgil peaks teave olema kättesaadav ka kõigis müügikanalites, eriti 
arvutipõhistes broneerimissüsteemides, mille kaudu valdav enamus lennupileteid 
broneeritakse. Ligikaudu 70% lennupiletitest Euroopas müüakse vahendajate kaudu.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Arvestades kaotsi läinud, kahjustada 
saanud või hilinenud pagasi kohta kaebuste 
esitamise lühikesi tähtaegu, peaksid 
lennuettevõtjad andma reisijatele
võimaluse esitada kaebus sellekohasel 
vormil lennujaamas. Selleks võiks 
kasutada ka ühtset avaldust vara kadumise 
kohta (PIR).

(31) Arvestades kaotsi läinud, kahjustada 
saanud või hilinenud pagasi kohta kaebuste 
esitamise lühikesi tähtaegu, tuleks kõigis 
lennujaamades luua spetsiaalne pagasiga 
tegelev teenistus, kus reisijatel on 
võimalus esitada saabumisel kaebus. 
Selleks peaksid lennuettevõtjad andma 
reisijatele kaebuse vormi. Selleks võiks 
kasutada ka ühtset avaldust vara kadumise 
kohta (PIR). Kogu liidu ulatuses 
standarditud vorm peaks olema esitatud 
käesoleva määruse 2 a. lisas.

Or. en

Selgitus

Praktilistel põhjustel peaks kõigis lennujaamades olema spetsiaalne pagasiga tegelev 
teenistus, et menetlust kiirendada ja kergendada. Kogu liidu ulatuses standarditud vorm 
peaks olema tehtud kättesaadavaks koos muudetud määrusega.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt -1 (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Artikli 1 lõikele 1 lisatakse järgmine 
punkt:
„c a) nad jäävad ümberistumisega lennust 
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maha.” 

Or. en

Selgitus

Arvestades uut artiklit 6a „Ümberistumisega lennust mahajäämine”, tuleb artikli 1 punktis 1 
määratletud määruse sisu vastavalt muuta.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Muudatusettepanek ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„„piiratud liikumisvõimega isik” – määruse
(EÜ) nr 1107/2006 (puudega ja 
liikumispuudega isikute õiguste kohta 
lennureisi puhul) artikli 2 punktis a 
määratletud mis tahes isik;”

„„puudega või piiratud liikumisvõimega 
isik” – määruse (EÜ) nr 1107/2006
(puudega ja liikumispuudega isikute 
õiguste kohta lennureisi puhul) artikli 2 
punktis a määratletud mis tahes isik;”;

Or. en
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c a (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) punkt j asendatakse järgmisega:
„j) „lennureisist mahajätmine” —
reisijate lennukiga vedamisest 
keeldumine, kuigi reisija on ilmunud 
lennule artikli 3 lõikes 2 sätestatud 
tingimustel, välja arvatud juhul, kui 
lennureisist mahajätmiseks on 
mõistlikud põhjused, nagu tervis, ohutus 
või julgeolek või mittetäielikud 
reisidokumendid. Lend, mille kavandatud 
väljumisaeg toodi varasemaks, mistõttu 
reisija jäi lennust maha, loetakse 
lennureisiks, millest reisija maha jäeti.”

Or. en

Selgitus

Praegu kasutatavat mõistet „lennureisist mahajätmine” tuleb muuta, et see kataks ka 
juhtumid, mil reisija jääb lennust maha, kuna lennuaeg toodi varasemaks. 

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt e
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 2 – punkt o

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

o) „ümberistumisega lend” – ühe 
veolepingu alusel toimuv lend, mille 
eesmärk, sõltuvalt kontekstist, on 
võimaldada reisijal kas saabuda 
ümberistumiskohta, et sealt edasi minna 
teisele lennule, või lahkuda teise lennuga 
ümberistumiskohast;

o) „ümberistumisega lend” – ühe 
veolepingu alusel ning ühe broneeringu 
põhjal toimuv lend, mille eesmärk on
võimaldada reisijal kas saabuda 
ümberistumiskohta, et sealt edasi minna 
teisele lennule, või seoses artikliga 6a 
lahkuda teise lennuga ümberistumiskohast;
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Or. en

Selgitus

Selgitusele lisatakse „üks broneering”, et hoida ära probleemid juhtumite korral, mil eraldi 
piletid ostetakse koos ühe tehingu käigus. Lisatav artikkel 6a viitab ümberistumisega lendusid 
puudutavatele sätetele.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt e
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 2 – punkt s

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

s) „piletihind” – pileti eest makstud 
täishind, mis hõlmab lennu maksumust 
ning piletiga hõlmatud kõikide 
kohustuslike ja vabatahtlike teenuste eest 
makstavaid makse, tasusid, lisatasusid ja 
lõive;

s) „piletihind” – pileti eest makstud 
täishind, mis hõlmab lennu maksumust 
ning piletiga hõlmatud kõikide 
kohustuslike ja vabatahtlike teenuste eest 
makstavaid makse, tasusid, lisatasusid ja 
lõive;

piletihind sisaldab alati lennule 
registreerimise tasu, piletite ja 
pardakaardi väljastamise tasu, 
minimaalse lubatud pagasi ja 
hädavajalike esemete kaasavõtmise tasu 
ning maksmisega seotud kõiki kulusid, 
näiteks krediitkaardikulusid;

Or. en

Selgitus

Selguse ja võrreldavuse huvides tuleb määratleda põhiteenused, mis peavad sisalduma 
piletihinnas.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt e
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 2 – punkt t
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

t) „lennuhind” – väärtus, mille saamiseks 
korrutatakse piletihind lennu pikkuse ja 
piletiga hõlmatud lennureisi kogupikkuse 
suhtarvuga;

t) „lennuhind” – väärtus, mille saamiseks 
korrutatakse piletihind lennu pikkuse ja 
piletiga hõlmatud lennureisi kogupikkuse 
suhtarvuga; kui piletihind ei ole teada, on 
võimaliku tagasimakse suurus selle lennu 
parema istekoha lisamaksumus;

Or. en

Selgitus

Komisjoni välja pakutud „lennuhind” ei sobi juhul, kui lend on paketireisi osa, kuna siis ei 
ole piletil lennuhinda” ära toodud. Muudatusettepaneku eesmärk on seda olukorda 
parandada. Mõiste täiendavas osas on tagasimakse suuruseks määratud parema istekoha 
maksumus asjaomasel lennul. Mõistet ei tuleks kohaldada osalisele tagasimaksele 
odavamasse reisiklassi üleviimise korral.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt e
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 2 – punkt w

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

w) „lennurajaga seotud viivitus” –
ajavahemik, mil õhusõiduk on maapinnal 
ning mis väljumise korral kestab alates 
reisijate pardalemineku algusest kuni 
õhusõiduki õhkutõusmiseni ja saabumise 
korral alates õhusõiduki maandumisest 
kuni reisijate õhusõidukist väljumise 
alguseni;

w) „lennurajaga seotud viivitus” –
ajavahemik, mil õhusõiduk on maapinnal 
ning mis väljumise korral kestab alates 
reisijate pardalemineku lõpetamisest kuni 
õhusõiduki õhkutõusmiseni ja saabumise 
korral alates õhusõiduki maandumisest 
kuni reisijate õhusõidukist väljumise 
alguseni;

Or. en

Selgitus

Pardalemineku aeg ei peaks sisaldama lennurajaga seotud viivitust, kuna see sõltub lennuki 
suurusest. Lennurajaga seotud viivitus tuleks arvutada absoluutväärtuses ja mitte iga 
õhusõidukiga seotult.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) reisijal on kinnitatud broneering 
asjaomasele lennule ja ta tuleb kohale 
pardaleminekuks, v.a artiklis 5 osutatud 
tühistamise korral ja artiklis 6 osutatud 
sõiduplaanimuudatuse korral,

a) reisijal on kinnitatud broneering 
asjaomasele lennule ja ta tuleb kohale 
pardaleminekuks, v.a artiklis 5 osutatud 
tühistamise korral ja artiklis 6 osutatud 
sõiduplaanimuudatuse korral või artiklis 6a 
osutatud ümberistumisega lennu puhul,

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga muudetakse teksti vastavalt uuele artiklile 6a „Ümberistumisega 
lennust mahajäämine”.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Muudatusettepanek ei puuduta eestikeelset versiooni.).
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„4. Ilma et see piiraks artikli 8 lõike 6 
kohaldamist, kohaldatakse käesolevat 
määrust üksnes nende reisijate suhtes, kes 
reisivad jäigatiivalise mootorõhusõidukiga.
Kui aga veolepingu kohaselt toimub 
lennureisi mingi osa muu transpordiliigi 
või kopteriga, kohaldatakse käesolevat 
määrust kogu lennureisi suhtes ja muu 
transpordiliigiga toimuvat reisiosa 
käsitatakse käesoleva määruse 
kohaldamisel ümberistumisega lennuna.”

„4. Ilma et see piiraks artikli 8 lõike 6 
kohaldamist, kohaldatakse käesolevat 
määrust üksnes nende reisijate suhtes, kes 
reisivad jäigatiivalise mootorõhusõidukiga.
Kui aga veolepingu kohaselt toimub 
lennureisi mingi osa muu transpordiliigi 
või kopteriga, kohaldatakse artiklit 6a
kogu lennureisi suhtes ja muu 
transpordiliigiga toimuvat reisiosa 
käsitatakse käesoleva määruse 
kohaldamisel ümberistumisega lennuna.”

Or. en

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 3 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„6. Käesolevat määrust kohaldatakse ka 
reisipaketilepingu alusel veetavate reisijate
suhtes, kuid see ei mõjuta nõukogu 
direktiivist 90/314/EMÜ tulenevaid 
reisijate õigusi. Reisijal on õigus esitada 
nõudeid käesoleva määruse ja nõukogu 
direktiivi 90/314/EMÜ alusel, kuid ta ei 
või ühtede ja samade seikadega seoses 
taotleda õigusi mõlema õigusakti alusel, 
kui nende õigustega kaitstakse samu huve 
või kui neil on üks ja sama eesmärk.
Käesolevat määrust ei kohaldata juhul, kui 
reisipakett tühistatakse või lükatakse 
hilisemale ajale muul põhjusel kui lennu 

„6. Käesolevat määrust kohaldatakse ka 
reisipaketilepingu alusel veetavate
lennureisijate suhtes, kuid see ei mõjuta 
nõukogu direktiivist 90/314/EMÜ 
tulenevaid reisijate õigusi. Reisijal on 
õigus esitada lennuettevõtjale nõudeid 
käesoleva määruse ja reisikorraldajale
nõukogu direktiivi 90/314/EMÜ alusel, 
kuid ta ei või ühtede ja samade seikadega 
seoses taotleda õigusi mõlema õigusakti 
alusel, kui nende õigustega kaitstakse samu 
huve või kui neil on üks ja sama eesmärk.
Käesolevat määrust ei kohaldata juhul, kui 
reisipakett tühistatakse või lükatakse 
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tühistamise või hilinemise tõttu.” hilisemale ajale muul põhjusel kui lennu 
tühistamise või hilinemise tõttu.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek esitati selgitamise eesmärgil. Määrus 261/2004 ja reisipakettide direktiiv 
90/314/EMÜ on kaks eri õigusakti. Peab olema selge, et reisijad ei saa õigusi akumuleerida 
mõlema õigusakti alusel.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

lõige 3 asendatakse järgmisega: välja jäetud
„3. Kui reisijad jäetakse lennureisist 
maha vastu nende tahtmist, maksab 
tegutsev lennuettevõtja reisijatele 
viivitamata hüvitist vastavalt artiklile 7 ja 
abistab neid vastavalt artiklile 8. Kui 
artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt valib 
reisija teekonna muutmise esimesel 
võimalusel ja kui uue lennu väljumisaeg 
on vähemalt kaks tundi pärast esialgset 
väljumisaega, abistab tegutsev 
lennuettevõtja reisijat vastavalt artiklile 
9.”

Or. en

Selgitus

Kehtiv määrus näeb ette artikli 9 viivitusteta kohaldamise. See peaks niimoodi jääma. 
Reisijad, kes jäetakse lennureisist maha neist mittesõltuvatel põhjustel, ei peaks artikli 9 lõike 
1 punkti a kohaselt ootama pardalemineku eel suupistete pakkumist kaks tundi. 
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Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„4. Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ka 
tagasisõidupiletite suhtes, kui reisija 
jäetakse maha tagasilennust, kuna ta ei 
kasutanud väljalennuks ostetud piletit või 
ei maksnud sellekohast lisatasu.

„4. Reisijat ei jäeta maha tagasilennust, 
kuna ta ei kasutanud tagasisõidupiletiga 
seotud väljalennuks ostetud piletit või ei 
maksnud sellekohast lisatasu. Kui reisija 
jäetakse lennureisist maha vastu tema 
tahtmist või sellisel põhjusel, 
kohaldatakse lõikeid 1 ja 2. Ka maksab 
tegutsev lennuettevõtja reisijale 
viivitamata hüvitist vastavalt artiklile 7 
ning abistab teda vastavalt artiklitele 8 
ja 9.

Or. en

Selgitus

Lennuettevõtjate kasutatav praktika on vastuolus tarbijate huvidega ning see tuleks tulevikus 
selge õigusliku alusega keelustada. Artikli 9 kohaldamisega seoses viidatakse eelnenud 
muudatusettepanekule.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui reisija või tema nimel tegutsev 
vahendaja annab teada, et ühe reisija või 
samas veolepingus märgitud mitme reisija 
nimes on kirjaviga, mistõttu võidakse 
reisija(d) lennust maha jätta, parandab 
lennuettevõtja vea üks kord hiljemalt 48 
tundi enne lennu väljumist, ilma et reisija 
või vahendaja peaks maksma lisatasu, v.a 
juhul, kui see on keelatud riigi või 
rahvusvaheliste õigusaktidega.”

5. Kui reisija või tema nimel tegutsev 
vahendaja annab teada, et ühe reisija või 
samas veolepingus märgitud mitme reisija 
nimes on kirjavead, mistõttu võidakse 
reisija(d) lennust maha jätta, parandab 
lennuettevõtja need vead vähemalt üks 
kord hiljemalt 48 tundi enne lennu 
väljumist, ilma et reisija või vahendaja 
peaks maksma lisatasu, v.a juhul, kui see 
on keelatud riigi või rahvusvaheliste 
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õigusaktidega.”

Or. en

Selgitus

Kuna vigadel võib olla mitmeid põhjuseid, tagatakse muudatusettepanekuga see, et 
parandada võib rohkem kui ühte kirjaviga.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b a (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lisatakse järgmine lõige:
„5 a. Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ka 
juhul, kui reisija jääb lennust maha 
järgmistel põhjustel:
– lennuk tõusis õhku enne kavandatud 
väljumisaega ja reisija saabus 
lennujaama õigeaegselt kooskõlas artikli 
3 lõikega 2 või 
– lennu kavandatud väljumisaeg toodi 
varasemaks ja reisijat ei teavitatud sellest 
vähemalt 24 tundi ette. 
Tõendamiskoormis selle kohta, et reisijat 
teavitati lennu kavandatud väljumisaja 
muutmisest õigeaegselt, lasub tegutseval 
lennuettevõtjal.”

Or. en

Selgitus

On olnud juhtumeid, mil reisija jõudis lennujaama õigeaegselt, aga lennuk väljus kavandatust 
varem. Tuleks selgitada, et sellisel puhul on tegemist lennureisist mahajätmisega.
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Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a 
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 5 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„a) pakub tegutsev lennuettevõtja vastavalt 
artiklile 8 võimalust saada raha tagasi, 
jätkata reisi teekonda muutes või reisida 
hilisemal kuupäeval; ning

„a) pakub tegutsev lennuettevõtja vastavalt 
artiklile 8 võimalust saada raha tagasi, 
jätkata reisi teekonda muutes või reisida
samal päeval hilisemal kellaajal või 
hilisemal kuupäeval; ning

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt a b (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Kui reisijat teavitatakse lennu 
tühistamisest, teavitab tegutsev 
lennuettevõtja või reisikorraldaja teda 
täielikult tema õigustest artikli 5 lõike 1 
kohaselt ja võimalikest alternatiivsetest 
transpordiliikidest.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kindlustada reisija õigust teavitamisele lennu tühistamise 
korral.
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3. Tegutsev lennuettevõtja ei ole 
kohustatud maksma hüvitist vastavalt 
artiklile 7, kui ta suudab tõendada, et 
tühistamise põhjustasid erakorralised 
asjaolud ja et tühistamist ei oleks suudetud 
vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik
põhjendatud meetmed. Sellised 
erakorralised asjaolud võib esitada 
vabandusena üksnes niivõrd, kuivõrd need 
mõjutavad asjaomast lendu või sama 
õhusõiduki varasemat lendu.”

„3. Tegutsev lennuettevõtja ei ole 
kohustatud maksma hüvitist vastavalt 
artiklile 7, kui ta suudab tõendada, et
täidetud on kaks tingimust:
– tühistamise põhjustasid erakorralised 
asjaolud ja
– tühistamist ei oleks suudetud vältida isegi 
siis, kui oleks nõuetekohaselt võetud kõik
meetmed.

Kui sellistest erakorralistest asjaoludest 
tulenevad tehnilised puudujäägid, võib
need esitada vabandusena üksnes niivõrd, 
kuivõrd need mõjutavad asjaomast lendu 
või sama õhusõiduki varasemat lendu.”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, et mõlemad tingimused peavad olema täidetud, et 
vabastada lennuettevõtjad lennu tühistamise korral hüvitiste maksmisest. Sõna 
„nõuetekohaselt” jätab vähem tõlgendamisruumi kõigi meetmete osas, mida on vaja lendude 
tühistamise ärahoidmiseks võtta.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt c
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„5. Sellise lennujaama käitaja, mille 
aastane veomaht on vähemalt kolme 
järjestikuse aasta jooksul olnud väiksem 
kui kolm miljonit reisijat, tagab, et

„5. Sellise lennujaama käitaja, mille 
aastane veomaht on vähemalt kolme 
järjestikuse aasta jooksul olnud väiksem 
kui poolteist miljonit reisijat, koostab 
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lennujaama ja selle kasutajate, eelkõige 
lennuettevõtjate ja maapealse teeninduse 
teenuste osutajate, tegevust 
koordineeritakse nõuetekohaste
hädaolukorra lahendamise kavadega, 
milles peetakse silmas võimalikke 
olukordi, et mitmed lennud tühistatakse 
ja/või hilinevad, mistõttu märkimisväärne 
arv reisijaid on sunnitud jääma lennujaama, 
sh lennuettevõtja maksejõuetust või 
lennutegevusloa tühistamist. Hädaolukorra 
lahendamise kava eesmärk on tagada 
lennujaama jääma sunnitud reisijate 
nõuetekohane teavitamine ja abistamine.
Lennujaama käitaja edastab hädaolukorra 
lahendamise kava ja selle kõik muudatused 
artikli 16 kohaselt määratud riiklikule 
täitevasutusele. Eespool nimetatud 
reisijateveomahust väiksema mahuga 
lennujaama käitaja teeb mõistlikke 
jõupingutusi, et koordineerida lennujaama 
kasutajate tegevust ning abistada ja 
teavitada lennujaamas olema sunnitud 
reisijaid sellises olukorras.

koostöös lennujaama kasutajate, eelkõige 
lennuettevõtjate ja maapealse teeninduse 
teenuste osutajate,
aeronavigatsiooniteenuste osutajate ja 
lennujaamade jaekaubanduse 
müügipunktidega nõuetekohased
hädaolukorra lahendamise kavad, millega 
tagatakse piisav koordineeritus 
lennujaama ja selle kasutajate vahel, 
pidades silmas võimalikke olukordi, et 
mitmed lennud tühistatakse ja/või 
hilinevad, mistõttu märkimisväärne arv 
reisijaid on sunnitud jääma lennujaama, sh 
lennuettevõtja maksejõuetust või 
lennutegevusloa tühistamist. Hädaolukorra 
lahendamise kavade koostamine hõlmab 
vajaduse korral ka asjakohaste riiklike, 
piirkondlike ja kohalike ametiasutuste 
ning organisatsioonide osalemist.
Lennujaama käitaja edastab hädaolukorra 
lahendamise kava ja selle kõik muudatused 
artikli 16 kohaselt määratud riiklikule 
täitevasutusele. Eespool nimetatud 
reisijateveomahust väiksema mahuga 
lennujaama käitaja teeb mõistlikke 
jõupingutusi, et koordineerida lennujaama 
kasutajate tegevust ning abistada ja 
teavitada lennujaamas olema sunnitud 
reisijaid sellises olukorras.

Or. en

Selgitus

Künnis kolm miljonit reisijat aastas tundub reisijate huvides olevat lennujaama kohta liiga 
kõrge ja seda tuleks vähendada 1,5 miljonile. Hädaolukorra lahendamise kavade 
koostamiseks tuleb selgelt välja tuua lennujaama kõigi kasutajate ning riiklike, piirkondlike ja 
kohalike omavalitsuste kaasamine. Hädaolukorra lahendamise kavade koostamise peamine 
eesmärk on tagada kõigi asjaomaste osaliste tegevuse asjakohane koordineerimine.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt c a (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 5 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) lisatakse lõige 5 a:
„5 a. Kuigi lennuettevõtja ei pruugi 
vähendada käesolevas määruses 
määratletud kohustusi, koostatakse lõikes 
5 sätestatud hädaolukorra lahendamise 
kava, et määrata kindlaks koordineeritud 
tegevus, mis on vajalik selleks, et tagada 
piisava teabe ja abi andmine lennujaama 
jääma sunnitud reisijatele ning eelkõige 
puudega inimestele ja piiratud 
liikumisvõimega isikutele, eelkõige seoses 
järgmisega:
– teabe andmine lennujaama jääma 
sunnitud või sinna lennureisi alustamise 
eesmärgil suunduvatele reisijatele;
– kohapealse majutuse pakkumine, juhul 
kui lennujaama jääma sunnitud reisijate 
arv on suurem kui hotellimajutuse 
võimalused;
– teabe ja abi andmine reisijatele, keda 
mõjutavad artikli 9 lõigetes 4 ja 5 
sätestatud piirangud;
– lennujaama jääma sunnitud reisijate 
teekonna muutmine alternatiivsete 
lennuettevõtjate või transpordiliikide abil 
reisijale tasuta või piiratud tasu eest, kui 
tegutsev lennuettevõtja lõpetab tegevuse.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on tihedalt seotud eelmise muudatusettepanekuga artikli 5 lõike 
5 kohta. Eesmärk on näidata üksikasjalikumalt, mida hädaolukorra lahendamise plaanid 
peaksid teabe ja abi osas täpselt sisaldama. Puudega inimeste ja piiratud liikumisvõimega 
isikute vajadused eeldavad erilist tähelepanu.
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt c b (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 5 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) lisatakse lõige 5 b:
„5 b. Lennuettevõtjad töötavad välja ja 
võtavad kasutusele üksikasjaliku korra, 
mis võimaldab neil käesolevat määrust 
mõjusalt ja järjepidevalt täita, eriti 
lendude hilinemise, tühistamise, 
lennureisist mahajätmise, reiside 
massilise katkestamise ning 
maksejõuetuse juhtumite korral. Selle 
korra kohaselt näidatakse selgelt ära, 
millise lennuettevõtja esindaja peab olema 
igas lennujaamas vastutav reisijate eest 
hoolitsemise, abi, teekonna muutmise või 
piletiraha tagasimaksmise korraldamise 
eest ning töötab välja protsessid ja 
tingimused nende teenuste osutamiseks. 
Lennuettevõtja teavitab sellest korrast ja 
selle igast muudatusest artikli 16 kohaselt 
määratud riiklikku täitevasutust.”

Or. en

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt c c (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 5 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c c) lisatakse lõige 5 c:
„5 c. Lennuettevõtja maksejõuetusest või 
lennutegevusloa tühistamise tõttu 
lennuettevõtja tegevuse peatamisest 
tuleneva lennu tühistamise korral on 
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reisijatel õigus saada raha tagasi või 
tagasilend väljumiskohta vastavalt artikli 
8 lõike 1 punktile a ja õigus artiklis 9 
täpsustatud hoolitsusele. Lennuettevõtjad 
annavad piisavad tõendid tagatiste kohta, 
millega kaetakse raha tagasimaksmise ja 
tagasipöördumise kulud.”

Or. en

Selgitus

Kui lennuettevõtja lõpetab tegevuse, ei ole paljude reisijate käsutuses vahendeid, mida 
kasutada lennuettevõtja vastu, et saada tagasi kasutamata piletite raha või lasta end 
kodumaale toimetada, kui nad on olnud sunnitud jääma välismaale. Selle tühimiku täitmiseks 
reisijate õiguste kaitse valdkonnas teeb raportöör ettepaneku muuta komisjoni ettepanekut 
võtta vastu määrus, lisades sellele sätte, millega võimaldatakse sarnane kaitse kui 
paketireisijatele paketireiside direktiiviga 90/314/EMÜ. Lennuettevõtjate kohustus esitada 
piisavad tõendid tagatise kohta jätab neile võimaluse võtta vajalikke meetmeid, näiteks seada 
sisse fondid või sõlmida kindlustusleping.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui lennuettevõtjal on põhjust eeldada, 
et lend hilineb või kui ta lükkab algselt 
kavandatud väljumisaja edasi, pakub 
tegutsev lennuettevõtja reisijatele:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Muudatusettepanek ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) artikli 9 lõike 1 punktides b ja c osutatud 
abi, kui lend hilineb vähemalt viis tundi ja 
hilinemine hõlmab üht või mitut ööd; ning

ii) artikli 9 lõike 1 punktides b ja c osutatud 
abi, kui lend hilineb vähemalt kolm tundi 
ja hilinemine hõlmab öötunde; ning

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega liidetud kohtuasjades C-402/07 ja 
C-432/07 (Sturgeon vs. Condor ning Böck & Lepuschitz vs. Air France), millega antakse 
reisijatele lennu pika hilinemise puhul (nt rohkem kui kolm tundi) samad õigused reisijatega, 
kelle lend tühistatakse. Seetõttu asendatakse nõude esitamise lävi viis tundi kolme tunniga.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) artikli 8 lõike 1 punktis a osutatud abi, 
kui lend hilineb vähemalt viis tundi.

iii) artikli 8 lõikes 1 osutatud abi, kui lend 
hilineb vähemalt kolm tundi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega liidetud kohtuasjades C-402/07 ja 
C-432/07 (Sturgeon vs. Condor ning Böck & Lepuschitz vs. Air France), millega antakse 
reisijatele lennu pika hilinemise puhul (nt rohkem kui kolm tundi) samad õigused reisijatega, 
kelle lend tühistatakse. Seetõttu asendatakse nõude esitamise lävi viis tundi kolme tunniga. Vt 
ka muudatusettepanekut artikli 6 lõike 1 punkti ii kohta.
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Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lisatakse järgmine lõige:
„1 a. Kui tegutsev lennuettevõtja toob 
kavandatud väljumisaja rohkem kui kolm 
tundi varasemaks, pakub ta reisijatele 
artikli 8 lõike 1 punktis a täpsustatud raha 
tagasimaksmist või artikli 8 lõike 1
punktis b täpsustatud teekonna muutmist. 
Reisija võib ise korraldada teekonna 
muutmise ja nõuda sellega kaasnevate 
kulude hüvitamist, kui tegutsev 
lennuettevõtja ei paku teekonna muutmise 
võimalust artikli 8 lõike 1 punkti b 
alusel.” 

Or. en

Selgitus

Kui muudetud sõiduplaan põhjustab liiga suure vahe, pakutakse reisijatele võimalust küsida 
raha tagasi või lasta teekonda muuta. Ühtlasi tuleks reisijatele vastavalt artikli 8 uuele lõikele 
6 a pakkuda võimalust korraldada ise teekonna muutmine ja nõuda sellega seotud kulude 
hüvitamist, kui tegutsev lennuettevõtja ei paku teekonna muutmise võimalust.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) viis tundi pärast kavandatud 
saabumisaega või hiljem kõikide
ühendusesiseste lennureiside puhul ja 
kolmandatesse riikidesse suunduvate / 
kolmandatest riikidest saabuvate 3 500 
kilomeetri pikkuste või lühemate 

a) kolm tundi pärast kavandatud 
saabumisaega või hiljem kõikide
liidusiseste lennureiside puhul ja 
kolmandatesse riikidesse suunduvate / 
kolmandatest riikidest saabuvate 3 500 
kilomeetri pikkuste või lühemate 
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lennureiside puhul; lennureiside puhul;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega liidetud kohtuasjades C-402/07 ja 
C-432/07 (Sturgeon vs. Condor ning Böck & Lepuschitz vs. Air France), millega antakse 
reisijatele lennu pika hilinemise puhul (nt rohkem kui kolm tundi) samad õigused reisijatega, 
kelle lend tühistatakse. Seetõttu teeb raportöör ettepaneku asendada nõude esitamise lävi viis 
tundi kolme tunniga. Samas jagab raportöör komisjoni seisukohta, et nõude esitamise lävi 
peaks olema kõigi liidusiseste lendude puhul sama. 

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) üheksa tundi pärast kavandatud 
saabumisaega või hiljem kolmandatesse 
riikidesse suunduvate / kolmandatest 
riikidest saabuvate 3 500 kuni 6 000
kilomeetri pikkuste lennureiside puhul;

b) viis tundi pärast kavandatud 
saabumisaega või hiljem kolmandatesse 
riikidesse suunduvate / kolmandatest 
riikidest saabuvate pikemate kui 3 500 
kilomeetri pikkuste lennureiside puhul;

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kaksteist tundi pärast kavandatud 
saabumisaega või hiljem kolmandatesse 
riikidesse suunduvate / kolmandatest 
riikidest saabuvate 6 000 kilomeetri 
pikkuste või pikemate lennureiside puhul.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tehakse ettepanek jätta välja nõude esitamise lävi 12 tundi ja 6 000 km või rohkem, et 
ühtlustada artikli 6 lõige 2 ja anda lennuettevõtjatele ning reisijatele suurem selgus. Punkti c 
välja jätmine järgib artikli 6 lõike 2 punktide a ja b kohta esitatud muudatusettepanekute 
loogikat, millega nõude esitamise läveks kehtestatakse vastavalt 3500 km või vähem ja üle 
3500 km. Rohkem nõude esitamise lävesid ei tohiks olla.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tegutsev lennuettevõtja ei ole 
kohustatud maksma hüvitist vastavalt 
artiklile 7, kui ta suudab tõendada, et 
hilinemise või sõiduplaani muutmise 
põhjustasid erakorralised asjaolud ja et
hilinemist või sõiduplaani muutmist ei 
oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks 
võetud kõik põhjendatud meetmed.
Sellised erakorralised asjaolud võib 
esitada vabandusena üksnes niivõrd, 
kuivõrd need mõjutavad asjaomast lendu 
või sama õhusõiduki varasemat lendu.

4. Tegutsev lennuettevõtja ei ole 
kohustatud maksma hüvitist vastavalt 
artiklile 7, kui ta suudab tõendada, et
täidetud on kaks tingimust:
– hilinemise või sõiduplaani muutmise 
põhjustasid erakorralised asjaolud ja

– hilinemist või sõiduplaani muutmist ei 
oleks suudetud vältida isegi siis, kui oleks 
nõuetekohaselt võetud kõik meetmed.

Kui vabandusena esitatakse tehnilised 
puudujäägid, võib selliseid erakorralisi 
asjaolusid esitada vabandusena üksnes 
niivõrd, kuivõrd need mõjutavad asjaomast 
lendu või sama õhusõiduki varasemat 
lendu.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas artikli 5 punkti 3 kohta esitatud muudatusettepanekuga. 
Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, et mõlemad tingimused peavad olema täidetud, et 
vabastada lennuettevõtjad lennu pikaajalise hilinemise korra hüvitiste maksmisest. Sõna 
„nõuetekohaselt” jätab vähem tõlgendamisruumi kõigi meetmete osas, mida on vaja lendude 
tühistamise ärahoidmiseks võtta.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 5
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui ohutuspiirangutest tulenevalt on 
lennurajaga seotud viivitus pikem kui üks 
tund, võimaldab tegutsev lennuettevõtja 
tasuta kasutada tualetti ja saada joogivett 
ning tagab reisijatesalongi piisava kütmise 
või jahutamise ja vajaduse korral piisava 
arstiabi. Kui lennurajaga seotud viivitus 
kestab kuni viis tundi, pöördub õhusõiduk 
tagasi väravasse või sobivasse pardalt 
mahatuleku kohta, kus reisijatel lubatakse 
pardalt maha minna ja neile osutatakse 
lõikes 1 kindlaks määratud abi, v.a juhul, 
kui õhusõiduk ei saa lennurajalt lahkuda 
ohutuse või turvalisusega seotud põhjustel.

5. Kui ohutuspiirangutest tulenevalt on 
lennurajaga seotud viivitus pikem kui üks 
tund, võimaldab tegutsev lennuettevõtja 
tasuta kasutada tualetti ja saada joogivett 
ning tagab reisijatesalongi piisava kütmise 
või jahutamise ja vajaduse korral piisava 
arstiabi. Kui lennurajaga seotud viivitus 
kestab kuni kaks tundi, pöördub õhusõiduk 
tagasi väravasse või sobivasse pardalt 
mahatuleku kohta, kus reisijatel lubatakse 
pardalt maha minna ja neile osutatakse 
lõikes 1 kindlaks määratud abi, v.a juhul, 
kui õhusõiduk ei saa lennurajalt lahkuda 
ohutuse või turvalisusega seotud põhjustel.

Or. en

Selgitus

Lennurajaga seotud lubatud viivitus kuni viis tundi, enne kui reisijatel lubatakse lennukist 
lahkuda, tundub olevat liiga pikk ja see tuleks asendada kahe tunniga. 

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6a – lõige 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui reisija jääb järgmisest 
ümberistumisega lennust maha eelmise 
lennu hilinemise või sõiduplaanimuudatuse 
tõttu, pakub järgmist lendu käitav
ühenduse lennuettevõtja reisijale:

1. Kui reisija jääb järgmisest 
ümberistumisega lennust maha eelmise 
lennu hilinemise või sõiduplaanimuudatuse 
tõttu, pakub seda eelmist lendu käitav liidu
lennuettevõtja reisijale:

Or. en

Selgitus

Ümberistumisega lennust maha jäävale reisijale peaks abi, hoolitsust, teekonna muutmist ja 
hüvitist pakkumine eelmist lendu käitav lennuettevõtja, kes põhjustas hilinemise 
ümberistumispunktis, ja mitte õigel ajal välja lendav järgmist lend teostav lennuettevõtja.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6a – lõige 1 – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) artikli 9 lõike 1 punktides b ja c 
kindlaks määratud abi, kui uue pakutava 
lennu või artikli 8 alusel pakutava muu 
transpordiliigi kavandatud väljumisaeg on 
vähemalt viis tundi pärast selle lennu 
kavandatud väljumisaega, millest reisija 
maha jäi, ja kui hilinemine hõlmab üht või 
mitut ööd.

iii) artikli 9 lõike 1 punktides b ja c 
kindlaks määratud abi, kui uue pakutava 
lennu või artikli 8 alusel pakutava muu 
transpordiliigi kavandatud väljumisaeg on 
vähemalt viis tundi pärast selle lennu 
kavandatud väljumisaega, millest reisija 
maha jäi, ja kui hilinemine hõlmab
öötunde.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on kooskõlas eelnevate muudatusettepanekutega, mis puudutavad nõude 
esitamise lävesid artiklis 6. Ühtlasi on vaja lisada selgitus, kuna praegust sõnastust on 
võimalik valesti mõista nii, et majutust pakutakse hüvitiseks vaid siis, kui hilinemine kestab 
kogu öö.
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Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6a– lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui reisija jääb järgmisest 
ümberistumisega lennust maha eelmise 
lennu hilinemise tõttu, on tal õigus saada 
kõnealust eelmist lendu käitavalt ühenduse
lennuettevõtjalt hüvitist kooskõlas artikli 6 
lõikega 2. Sel juhul lähtutakse hilinemisaja 
arvutamisel lõppsihtkohta saabumise 
kavandatud ajast.

2. Kui reisija jääb järgmisest 
ümberistumisega lennust maha sõiduplaani 
muutmise või eelmise lennu hilinemise 
tõttu ümberistumispunkti 90 minuti võrra 
või rohkem, on tal õigus saada kõnealust 
eelmist lendu käitavalt liidu
lennuettevõtjalt hüvitist kooskõlas artikli 6 
lõikega 2. Sel juhul lähtutakse üldise
hilinemisaja arvutamisel lõppsihtkohta 
saabumise kavandatud ajast.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on vähendada ebaproportsionaalset finantskoormust esimesele 
lennuettevõtjale, mis võib olla piirkondlik haruliin ja mille lend võis hilineda vaid lühidalt. 
Eelmise lennu saabumine ümberistumispunkti 90-minutilise või pikema hilinemisega annaks 
reisijale õiguse hüvitisele, eeldusel et hilinemine reisi lõppsihtpunkti jõudmisel on vastavalt 
kolm või viis tundi. See topelttingimus on õigustatud juhul, kui eelnev ELi lennuettevõtja 
hilineb lühidalt, mis põhjustab palju pikema hilinemise lõppsihtkohta jõudmisel. 

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ka 
kolmandate riikide nende lennuettevõtjate 
suhtes, kes käitavad ELi lennujaama 
suunduvat või sealt saabuvat 
ümberistumisega lendu.

4. Lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse ka 
kolmandate riikide nende lennuettevõtjate 
suhtes, kes käitavad ühest liidu 
lennujaamast teise liidu lennujaama 
suunduvat või liidu lennujaamast liidust 
väljas asuvase lennujaama saabuvat 
ümberistumisega lendu.
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Or. en

Selgitus

Muudatus on vajalik järjepidevuse tagamiseks artikli 3 lõikega 1 määruse kohaldamisala 
osas ja selleks et hoida ära probleemid liidust välja jäävatel territooriumitel seoses kolmanda 
riigi lennuettevõtjatega. 

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõikes 1 asendatakse mõiste „lend” 
mõistega „lennureis”;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek esitatakse seoses muudatusettepanekutega praegu kehtiva määruse artikli 
7 lõike 1 punktide a, b ja c kohta. Nendes muudatusettepanekutes käsitletakse sõna „lennud” 
asendamist sõnaga „lennureisid”. 

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) lõike 1 punkt a jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek esitatakse seoses muudatusettepanekutega praegu kehtiva määruse artikli 
7 lõike 1 punktide a, b ja c kohta, mille eesmärk on lihtsustada praeguse süsteemi kohaldamist 
ja anda reisijatele ning lennuettevõtjatele suurem selgus. Raportöör teeb ettepaneku 
ühtlustada nõude esitamise lävesid ja hüvitiste suurust järgmiste piirmäärade 
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kehtestamisega: 300 eurot kõigi liidusiseste lendude puhul (olenemata lennu pikkusest); 300 
eurot kõikide muude kuni 3500 km pikkuste lendude puhul; 600 eurot kõikide muude üle 3500 
km pikkuste lendude puhul. 

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt a b (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) lõike 1 punkt b asendatakse 
järgmisega:
„b) 300 euro ulatuses kõikide liidusiseste 
lennureiside ning kõikide muude kuni 3 
500 kilomeetri pikkuste lennureiside 
puhul;”

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek esitatakse seoses muudatusettepanekutega praegu kehtiva määruse artikli 
7 lõike 1 punktide a ja c kohta, mille eesmärk on lihtsustada praeguse süsteemi kohaldamist 
ja anda reisijatele ning lennuettevõtjatele suurem selgus. Raportöör teeb ettepaneku 
ühtlustada nõude esitamise lävesid ja hüvitiste suurust järgmiste piirmäärade 
kehtestamisega: 300 eurot kõigi liidusiseste lendude puhul (olenemata lennu pikkusest); 300 
eurot kõikide muude kuni 3500 km pikkuste lendude puhul; 600 eurot kõikide muude üle 3500 
km pikkuste lendude puhul. 

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt a c (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 7 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) lõike 1 punkt c asendatakse 
järgmisega:
„c) 600 euro ulatuses kõikide üle 3500 
km pikkuste lennureiside puhul.”
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek esitatakse seoses muudatusettepanekutega praegu kehtiva määruse artikli 
7 lõike 1 punktide a ja b kohta, mille eesmärk on lihtsustada praeguse süsteemi kohaldamist 
ja anda reisijatele ning lennuettevõtjatele suurem selgus. Raportöör teeb ettepaneku 
ühtlustada nõude esitamise lävesid ja hüvitiste suurust järgmiste piirmäärade 
kehtestamisega: 300 eurot kõigi liidusiseste lendude puhul (olenemata lennu pikkusest); 300 
eurot kõikide muude kuni 3500 km pikkuste lendude puhul; 600 eurot kõikide muude üle 3500 
km pikkuste lendude puhul. 

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud hüvitis makstakse
sularahas, elektroonilise pangaülekandega 
või pangakorralduse või pangatšekkidena.

3. Kokkuleppel reisijaga makstakse lõikes 
1 osutatud hüvitis välja sularahas, 
elektroonilise pangaülekandega või
pangakorraldusega.

Or. en

Selgitus

Hüvitist pangatšekkidena maksvate lennuettevõtjatega esineb probleeme.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 7 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Lennuettevõtja võib jõuda reisijaga 
vabatahtlikule kokkuleppele, mis asendab 
lõikes 1 sätestatud hüvitamissätted, 
tingimusel et kõnealune kokkulepe 
vormistatakse reisija allkirjastatud 
dokumendina, mis tuletab reisijale meelde 

5. Lennuettevõtja võib jõuda reisijaga 
vabatahtlikule kokkuleppele, mis asendab 
lõikes 1 sätestatud hüvitamissätted
vähemalt võrdväärses mahus muude 
mitterahaliste soodustustega (nt 
lennufirma vautšerid, mille väärtus on 
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tema õigusi saada hüvitist käesoleva 
määruse alusel.”

100% hüvitisest, mida reisijal on õigus 
saada), tingimusel et kõnealune kokkulepe 
vormistatakse reisija allkirjastatud 
dokumendina, mis tuletab reisijale meelde 
tema õigusi saada hüvitist käesoleva 
määruse alusel.”

Or. de

Selgitus

Hüvitise väärtuseks tuleb seada vähemalt 100%, et säilitada asjakohaselt reisija õigus saada 
hüvitist. On oluline teha selgeks, et vabatahtlik kokkulepe kehtib vaid hüvitise laadi, mitte 
hüvitise saamise õiguse kui sellise kohta.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) reisija taotluse korral kogu lennuhinna 
tagasimaksmine seitsme päeva jooksul 
artikli 7 lõikes 3 osutatud viisil ärajäänud 
reisiosa või -osade eest ning toimunud 
reisiosa või -osade eest, kui lennust ei ole 
reisija esialgse reisikava jaoks kasu, ning 
vajaduse korral koos

a) reisija taotluse korral kogu lennuhinna 
tagasimaksmine seitsme tööpäeva jooksul 
artikli 7 lõikes 3 osutatud viisil ärajäänud 
reisiosa või -osade eest ning toimunud 
reisiosa või -osade eest, kui lennust ei ole 
reisija esialgse reisikava jaoks kasu, ning 
vajaduse korral koos

Or. en

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui reisijad otsustavad lõike 1 punktis b 
osutatud variandi kasuks, on neil vabade 

5. Kui reisijad otsustavad lõike 1 punktis b 
osutatud variandi kasuks, on neil vabade 
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kohtade olemasolu korral õigus muuta 
teekonda mõne teise lennuettevõtja kaudu 
või mõne muu transpordiliigiga, kui 
tegutsev lennuettevõtja ei saa vedada 
reisijat enda käitatavate lendudega ja õigel 
ajal lõppsihtkohta 12 tunni jooksul alates 
kavandatud saabumisajast. Olenemata 
määruse (EÜ) nr 1008/2008 artikli 22 
lõikest 1, ei küsi see teine lennuettevõtja 
ega muu veoettevõtja lepingu sõlminult 
lennuettevõtjalt hinda, mis on suurem kui 
tema enda teenuseid kasutavate reisijate 
poolt samaväärsete teenuste eest viimase 
kolme kuu jooksul makstud keskmine 
hind.

kohtade ning mõistlike ja võrreldavate 
alternatiivide olemasolu korral õigus 
muuta kõige varasemal võimalusel
teekonda mõne teise lennuettevõtja kaudu 
või mõne muu transpordiliigiga, kui 
tegutsev lennuettevõtja ei saa vedada 
reisijat enda käitatavate lendudega ja õigel 
ajal lõppsihtkohta 12 tunni jooksul alates 
kavandatud saabumisajast. Reisijal on 
õigus keelduda teekonna muutmisest 
mõne muu transpordiliigi abil ja sellisel 
juhul säilib tal teekonna muutmise 
ootamise ajal õigus artiklis 9 osutatud 
hoolitsusele.

Or. en

Selgitus

Ei tohiks olla hinnapiiranguid ega tingimusi, mis kohustavad kasutama üht transpordiliiki 
teise transpordiliigi puuduste korral. Ka on selgusetu, kuidas saaks praktikas rakendada 
„hinda, mis on suurem kui tema enda teenuseid kasutavate reisijate poolt samaväärsete 
teenuste eest viimase kolme kuu jooksul makstud keskmine hind”. Ka täpsustatakse 
muudatusettepanekus, et kohustus korraldada reisija transport on sellel tegutseval 
lennuettevõtjal, kelle teenused on katkestatud.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui reisijatele pakutakse vastavalt 
lõikele 1 võimalust kasutada teekonna või 
selle osa muutmise korral mõnda muud 
transpordiliiki, kohaldatakse käesolevat 
määrust kõnealuse muu transpordiliigiga 
toimunud veo suhtes nii, nagu oleks see 
toimunud jäigatiivalise 
mootorõhusõidukiga.”

6. Kui reisijatele pakutakse vastavalt 
lõikele 1 võimalust kasutada teekonna või 
selle osa muutmise korral mõnda muud 
transpordiliiki, kohaldatakse artiklit 6a
kõnealuse muu transpordiliigiga toimunud 
veo suhtes vastavalt tegutseva 
lennuettevõtja ja muu transpordiliigi 
käitaja vahel sõlmitud teekonna muutmise 
lepingutele.

Or. en
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Selgitus

Tuleks märkida, et eri transpordiliikide käitajate vahel on sõlmitud teekonna muutmise 
lepingud, milles on üksikasjalikult välja toodud teekonna muutmise tingimused, mis oleksid 
kohaldatavad nende konkreetsete juhtumite korral.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 8 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Artiklisse 8 lisatakse järgmine lõige:
„6 a. Reisija võib ise korraldada teekonna 
muutmise ja nõuda sellega kaasnevate 
kulude hüvitamist, kui tegutsev 
lennuettevõtja ei paku teekonna muutmise 
võimalust lõike 1 punkti b alusel.”

Or. en

Selgitus

Reisijal peaks olema ka võimalus korraldada teekonna muutmist ise, ilma et ta kaotaks õiguse 
sellest tulenevate kulude hüvitamisele.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt -a (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) lõike 1 punkt a asendatakse 
järgmisega:
„a) söök;”

Or. en
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Selgitus

Sõnastus „ooteajaga võrreldes piisav söök” tuleks välja jätta, sest kõigi juhtumite puhul, mil 
viidatakse artikli 9 lõike 1 punktile a – lennu tühistamine, pikaajalised hilinemised ja 
ümberistumisega lennud –, soovitakse muudetavasse määrusse lisada „kahetunnine ooteaeg 
pärast esialgset väljumisaega”. 

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Lisaks võimaldatakse reisijatele 
tasuta kaks telefonikõnet, faksiteadet või 
elektronkirja.”

Or. en

Selgitus

Teleks ei ole enam ajakohane.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt a b (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3. Käesoleva artikli kohaldamisel 
pöörab tegutsev lennuettevõtja erilist 
tähelepanu puudega isikute ja piiratud 
liikumisvõimega isikute vajadustele ning 
nende saatjatele ning saatjateta reisivate 
laste vajadustele.”

Or. en
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Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui tegutsev lennuettevõtja suudab 
tõendada, et lend tühistati või hilines või et 
sõiduplaani muudeti erakorraliste asjaolude 
tõttu ning et tühistamist, hilinemist või 
sõiduplaanimuudatust ei oleks suudetud 
vältida isegi mõistlike meetmete võtmise 
korral, võib ta piirata lõike 1 punkti b 
kohaselt pakutava majutuse 
kogumaksumust 100 eurole ühe öö ja 
reisija kohta ja majutuse 
maksimumpikkust kolmele ööle. Kui 
tegutsev lennuettevõtja otsustab kohaldada 
seda piirangut, annab ta lisaks artiklis 14 
sätestatud pidevale teavitamiskohustusele
reisijatele siiski teavet olemasolevate 
majutusvõimaluste kohta pärast kõnealust 
kolme ööd.

4. Kui tegutsev lennuettevõtja suudab 
tõendada, et lend tühistati või hilines või et 
sõiduplaani muudeti erakorraliste asjaolude 
tõttu ning et tühistamist, hilinemist või 
sõiduplaanimuudatust ei oleks suudetud 
vältida isegi mõistlike meetmete
nõuetekohase võtmise korral, võib ta 
piirata lõike 1 punkti b kohaselt pakutava 
majutuse kogumaksumust 125 eurole ühe 
öö ja reisija kohta. Kui reisija korraldab 
oma majutuse ise, võib lennuettevõtja 
piirata kulusid 125 eurole ühe öö kohta ja
majutust kolmele ööle. Kui tegutsev 
lennuettevõtja otsustab kohaldada seda 
piirangut, annab ta reisijatele siiski teavet 
olemasolevate majutusvõimaluste kohta 
pärast kõnealust kolme ööd. See ei vabasta 
tegutsevat lennuettevõtjat ühelgi juhul 
kohustusest majutust pakkuda ning 
lennuettevõtja täidab seda kohustust 
esmajärjekorras lisaks artiklis 14 
sätestatud pidevale teavitamiskohustusele. 

Or. de

Selgitus

Piirmäära 100 eurot majutuse ühe öö ja reisija kohta tuleks suurendada. Majutuse pikkust ei 
tohiks piirata, välja arvatud juhul, kui reisija korraldab majutuse ise. Sellisel juhul võib 
eeldada, et reisija mõistab, et lennuettevõtja piirab aega, mille jooksul majutuskulud 
hüvitatakse. Peamine on, et lennuettevõtjatelt tuleks isegi erakorralises olukorras nõuda 
tegeliku majutuse võimaldamist.
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Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt -10 (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 10 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-10) Artikli 10 lõike 2 sissejuhatav osa 
asendatakse järgmisega:
„2. Kui tegutsev lennuettevõtja paigutab 
reisija madalamasse klassi, kui ostetud 
piletiga ette nähtud, maksab ta artikli 7 
lõikes 3 osutatud viisil seitsme tööpäeva
jooksul tagasi:”

Or. en

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt -11 (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-11) Artikli 11 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Lennureisist mahajätmise, lennu 
tühistamise või mis tahes pikkusega 
hilinemise korral on puudega isikutel, 
liikumispuudega isikutel ja nende 
saatjatel ning saatjateta reisivatel lastel 
nii kiiresti kui võimalik õigus artikli 9 
kohasele hoolitsusele.
Puudega isikutele ja piiratud 
liikumisvõimega isikutele pakutav 
majutuskoht peab olema juurdepääsetav, 
teavet nende õiguste kohta antakse 
sidevahendiga või viisil, mis on 
kohandatud nende vajadustele, samuti 
täidetakse juht- ja abikoera vajadus.” 
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Or. en

Selgitus

Puudega isikute ja piiratud liikumisvõimega isikute vajadused peaksid selle 
muudatusettepanekuga olema paremini kaitstud.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tegutsev lennuettevõtja ei kohalda 
artikli 9 lõigetes 4 ja 5 sätestatud 
piiranguid, kui reisija on piiratud 
liikumisvõimega isik või sellise isiku 
saatja, saatjata reisiv laps, rase naine või 
eriarstiabi vajav isik, tingimusel et 
lennuettevõtjale, tema esindajale või 
reisikorraldajale on teatatud konkreetsest 
abivajadusest vähemalt 48 tundi enne lennu 
kavandatud väljumisaega. See teade 
hõlmab kogu lennureisi ja tagasireisi, kui 
mõlema lennureisi kohta on sõlmitud 
leping ühe ja sama lennuettevõtjaga.

3. Tegutsev lennuettevõtja ei kohalda 
artikli 9 lõigetes 4 ja 5 sätestatud 
piiranguid, kui reisija on puudega isik või
piiratud liikumisvõimega isik või sellise 
isiku saatja, saatjata reisiv laps, rase naine 
või eriarstiabi vajav isik, tingimusel et
tegutsevale lennuettevõtjale, tema 
esindajale või reisikorraldajale on teatatud 
konkreetsest abivajadusest vähemalt 48 
tundi enne lennu kavandatud väljumisaega. 
See teade hõlmab kogu lennureisi ja 
tagasireisi, kui mõlema lennureisi kohta on 
sõlmitud leping ühe ja sama 
lennuettevõtjaga.

Or. en

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 12
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tegutsev lennuettevõtja maksab 
hüvitist või täidab muid käesolevast 
määrusest tulenevaid kohustusi, ei või 
käesoleva määruse ega liikmesriigi õiguse 

Kui tegutsev lennuettevõtja maksab 
hüvitist või täidab muid käesolevast 
määrusest tulenevaid kohustusi, ning ilma 
et see piiraks kolmandate poolte vahelisi 
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sätteid tõlgendada nii, et need kitsendaksid 
kõnealuse lennuettevõtja õigust taotleda
käesoleva määruse alusel tekkinud kulude
hüvitamist mis tahes kolmandalt isikult, 
kes on aidanud kaasa sündmusele, mis on 
tinginud kahju hüvitamise või muude 
kohustuste täitmise.

olemasolevaid vastutuse välistamise 
lepinguid, ei või käesoleva määruse ega 
liikmesriigi õiguse sätteid tõlgendada nii, 
et need kitsendaksid kõnealuse 
lennuettevõtja õigust nõuda käesoleva 
määruse alusel tekkinud kulude katmist
mis tahes kolmandalt isikult, kes on 
aidanud kaasa sündmusele, mis on tinginud 
kahju hüvitamise või muude kohustuste 
täitmise.

Or. en

Selgitus

Käesolev säte ei tohiks mõjutada olemasolevaid vastutuse välistamise lepinguid (nt 
lennujaamade ja lennuettevõtjate vahel). Peab olema selge, et see ei puuduta reisijaid. 

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklisse 14 lisatakse järgmine lõige:
„1 a. Lennuettevõtjad tagavad, et kõigis 
lennujaamades, kus nad tegutsevad, on 
tööajal kohal kontaktisikud või asjaomase 
lennuettevõtja poolt tellitud kolmas isik, 
kes annab reisijatele vajalikku teavet 
nende õiguste, sh kaebuste esitamise 
korra kohta, ning abistab ja võtab 
koheseid meetmeid reisi katkestamise või 
kadunud või hilinenud pagasi korral.”

Or. en

Selgitus

Lennuettevõtjat esindava kohaliku kontaktpunkti olemasolu lennujaamas ja selle võimalus 
kohe lennuettevõtja nimel meetmeid võtta peaks aitama tagada, et reisijad saavad oma õigusi 
kasutada. Reisi katkestamise või kaotatud või hilinenud pagasi kohta on kogu kättesaadav 
teave ainult lennuettevõtjal. Teabe andmist reisijatele nende õiguste ning kaebuste ja nõuete 
esitamise võimaluste kohta tuleks parandada.



PE510.868v02-00 50/76 PR\1002222ET.doc

ET

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Pimedate ja nägemispuudega isikute 
puhul kasutatakse käesoleva artikli sätete 
kohaldamiseks muid asjakohaseid 
vahendeid.

3. Puudega ja piiratud liikumisvõimega, 
eelkõige pimedate ja nägemispuudega 
isikute puhul kasutatakse käesoleva artikli 
sätete kohaldamiseks muid asjakohaseid 
vahendeid.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on kooskõlas eelnevate muudatusettepanekutega, mis puudutavad 
puudega või piiratud liikumisvõimega isikute määratlust ning laiendavad seda isikute rühma 
nii, et see hõlmab kõiki puudega ja piiratud liikumisvõimega isikuid.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lennujaama käitaja tagab, et üldine 
teave reisijate õiguste kohta on selgesti 
loetav ja nähtav reisijatele ette nähtud alas.
Samuti tagab ta, et lennujaamas viibivatele 
reisijatele teatatakse nende lennu
tühistamisest ja nende õigustest, kui 
lennuettevõtja lõpetab ootamatult tegevuse 
nt maksejõuetuse või lennutegevusloa 
tühistamise tõttu.

4. Lennujaama käitaja tagab, et üldine 
teave reisijate õiguste kohta on selgesti 
loetav ja nähtav reisijatele ette nähtud alas.
Samuti tagab ta saadud teabe põhjal, et 
lennujaamas viibivaid reisijaid teavitatakse
nende õigustest ja põhjustest lennu
hilinemise või reisi katkestamise korral, 
näiteks lennureisi tühistamise korral, ja 
nende õigustest juhul, kui lennuettevõtja 
lõpetab ootamatult tegevuse nt 
maksejõuetuse või lennutegevusloa 
tühistamise tõttu.
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Or. en

Selgitus

Lennujaamade käitajatel ei ole teavet üksikreisijate kohta. Selleks, et eespool nimetatud 
kohustust täita, on neil vaja saada sellist teavet lennuettevõtjatelt.

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui reisija ei soeta piletit otse 
lennuettevõtjalt, vaid ELis tegutseva 
vahendaja kaudu, annab kõnealune 
vahendaja lennuettevõtjale reisija 
kontaktandmed, tingimusel et reisija on 
andnud selleks selgesõnalise kirjaliku loa.
Sellise loa andmine on igal juhul 
vabatahtlik. Lennuettevõtja võib kasutada 
kõnealuseid kontaktandmeid üksnes 
käesolevast artiklist tuleneva 
teavitamiskohustuse täitmiseks ja mitte 
turundusotstarbel ning ta kustutab need 
andmed 72 tunni jooksul pärast veolepingu 
lõppemist. Kõnealuste andmete töötlemise, 
neile juurdepääsu ja nende salvestamise 
suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta.

6. Kui reisija ei soeta piletit otse 
lennuettevõtjalt, vaid ELis tegutseva 
vahendaja kaudu, annab kõnealune 
vahendaja lennuettevõtjale reisija 
kontaktandmed, tingimusel et reisija on 
andnud selleks nõusoleku. Sellise
nõusoleku andmine on igal juhul 
vabatahtlik. Lennuettevõtja võib kasutada 
kõnealuseid kontaktandmeid üksnes 
käesolevast artiklist tuleneva 
teavitamiskohustuse täitmiseks ja mitte 
turundusotstarbel ning ta kustutab need 
andmed 72 tunni jooksul pärast veolepingu 
lõppemist. Kõnealuste andmete töötlemise, 
neile juurdepääsu ja nende salvestamise 
suhtes ja reisija nõusoleku suhtes 
edastada tema kontaktandmed 
lennuettevõtjale kohaldatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ 
üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba 
liikumise kohta.

Or. en

Selgitus

Reisija nõusolek tuleks saada vastavalt kohaldatavatele andmekaitsealastele õigusaktidele, 
milles ei ole täpsustatud täpset nõusoleku vormi (kirjalik). Mõiste „luba” on asendatud 
„nõusolekuga”, sest see vastab ELi andmekaitsealastes õigusaktides kasutatud sõnastusele.
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Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 13
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 14 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Vahendaja vabastatakse lõike 6 sätete
järgimisest, kui ta suudab tõendada mõne 
muu sellise süsteemi olemasolu, millega 
tagatakse reisijate teavitamine ilma 
asjakohaseid kontaktandmeid edastamata.

7. Vahendaja vabastatakse oma lõike 6 
sätete järgsetest kohustustest, kui ta suudab 
tõendada mõne muu sellise süsteemi 
olemasolu, millega tagatakse reisijate 
teavitamine ilma asjakohaseid 
kontaktandmeid edastamata või kui reisija 
on otsustanud oma kontaktandmeid mitte 
anda.

Or. en

Selgitus

Vahendajad ei peaks teavitamise eest vastutama, kui reisijad on otsustanud oma 
kontaktandmeid mitte anda.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab riikliku 
täitevasutuse, kes vastutab käesoleva 
määruse jõustamise eest oma territooriumil 
asuvatest lennujaamadest väljuvate lendude 
ja kolmandast riigist sellistesse 
lennujaamadesse saabuvate lendude puhul.
Liikmesriigid teatavad komisjonile 
käesoleva lõike kohaselt määratud asutuse.

1. Iga liikmesriik määrab riikliku 
täitevasutuse, kes vastutab käesoleva 
määruse jõustamise eest seoses käesoleva 
määruse rikkumistega oma territooriumil
asuvate lennujaamade, oma territooriumil
asuvatest lennujaamadest väljuvate lendude 
ja kolmandast riigist sellistesse 
lennujaamadesse saabuvate lendude puhul.
Liikmesriigid teatavad komisjonile 
käesoleva lõike kohaselt määratud asutuse.

Or. en
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Selgitus

Määrus on samaväärselt kohaldatav ELi liikmesriikide territooriumil asuvate lennujaamade 
suhtes.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Karistused, mida liikmesriigid 
kohaldavad käesoleva määruse rikkumise 
korral, on tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad.

3. Karistused, mida liikmesriigid 
kohaldavad käesoleva määruse rikkumise 
korral, on toimivad, tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

Or. en

Selgitus

Karistused, mida liikmesriigid võivad määruse 261/2004 rikkumise korral lennuettevõtjatele 
kohaldada, on väga erinevad (maksimaalselt 4,5 miljonit eurot Hispaanias ja vähem kui 1000 
eurot Poolas ja Rumeenias). Sageli on karistuse ülemmäär väiksem kui kulu, mida 
lennuettevõtja määruse järgimisel kannaks. Sellistel juhtudel ei ole lennuettevõtjatel stiimulit 
käesolevat määrust järgida. Karistused peaksid olema piisavalt ranged, et ettevõtjad näeksid 
määruse järgimises majanduslikku stiimulit.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 14
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui artiklite 16 ja 16a alusel määratud
asutused on erinevad, kehtestatakse 
aruandluskord, et tagada teabevahetus eri 
asutuste vahel, et aidata riiklikul 
täitevasutusel täita oma järelevalve- ja 
jõustamisülesandeid ning artikli 16a alusel 
määratud asutusel koguda üksikute 

4. Riikliku täitevasutuse ja artikli 16a 
alusel määratud asutuse vahel luuakse 
vastavalt direktiivile 2013/11/EL 
koostöömehhanismid, mis hõlmavad 
vastastikust teabevahetust, et aidata 
riiklikul täitevasutusel täita oma 
järelevalve- ja jõustamisülesandeid ning 
artikli 16a alusel määratud asutusel koguda 
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kaebuste läbivaatamiseks vajalikku teavet. üksikute kaebuste käsitlemiseks vajalikku 
teavet ja tehnilisi andmeid. Lisaks luuakse 
kogu liitu hõlmav mehhanism kõigi 
käesoleva artikli ja artikli 16a kohaselt 
määratud asutuste vahel, et tagada 
teabevahetus rikkumiste, karistuste ja 
jõustamise heade tavade kohta kõigis 
liikmesriikides.

Or. en

Selgitus

Uue vaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi kohaselt nähakse sellised teabe- ja 
koostöömehhanismid ette riiklike täitevasutuste ja vaidluste kohtuvälise lahendamise asutuste 
vahel igas liikmesriigis. Raportöör on arvamusel, et sarnased mehhanismid peaksid lisaks 
olemas olema ka ühendusesisesel tasandil. Korrapärane kogu ELi hõlmav teabevahetus kõigi 
riiklike täitevasutuste ja vaidluste kohtuvälise lahendamise asutuste vahel parandaks määruse 
kohaldamist. Tihedamat koostööd kõikide riiklike täitevasutuste vahel on juba nõutud 
varasemates resolutsioonides ja sellega ei sekkuta komisjoni asjaomasesse rolli.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 14 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 16 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. Artiklisse 16 lisatakse järgmine 
lõige:
„6 a. Kuni liikmesriigid ei ole direktiivi 
2013/11/EL sätteid üle võtnud, võib iga 
reisija esitada mis tahes riiklikule 
täitevasutusele kaebuse käesoleva 
määruse väidetava rikkumise kohta 
liikmesriigi territooriumil asuvas 
lennujaamas või liikmesriigi 
territooriumilt asuvast lennujaamast 
väljuvate lendude või kolmandatest 
riikidest sellistesse lennujaamadesse 
saabuvate lendude kohta.” 

Or. en
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Selgitus

Selle muudatusettepanekuga soovitakse tagada, et riiklikud täitevasutused jääksid pädevateks 
kaebuste käsitlemise asutusteks kuni vaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi jõustumiseni 
2015. aastal. Kuni uue vaidluste lahendamise asutuse loomiseni peaks reisijatel ikka veel 
olema võimalus esitada üksikkaebusi mis tahes riiklikule täitevasutusele.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Lennuettevõtjad annavad reisijatele 
broneerimise ajal teavet nõude esitamise ja 
kaebuste menetlemise korra kohta seoses 
käesolevas määruses sätestatud õigustega 
ning need asjakohased kontaktaadressid, 
kuhu reisijad saavad esitada oma nõuded ja 
kaebused, sh elektrooniliste 
teabeedastusvahendite kaudu.
Lennuettevõtja teatab reisijatele ka selle 
asutuse või need asutused, kes on 
pädev(ad) reisijate kaebusi menetlema.

1. Lennuettevõtjad annavad reisijatele 
broneerimise ajal teavet nõude esitamise ja 
kaebuste menetlemise korra ning 
käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud 
tähtaegade kohta seoses käesolevas 
määruses sätestatud õigustega ning need 
asjakohased kontaktaadressid, kuhu 
reisijad saavad esitada oma nõuded ja 
kaebused, sh elektrooniliste 
teabeedastusvahendite kaudu.
Lennuettevõtja ja vajaduse korral 
reisikorraldaja teatab reisijatele ka selle 
asutuse või need asutused, kes on 
pädev(ad) reisijate kaebusi menetlema ja 
kelle on määranud liikmesriigid käesoleva 
artikli ja artikli 16 kohaselt. Asjakohane 
teave antakse broneerimise ajal, see peab 
olema kõigile juurdepääsetav, olema 
selgelt näidatud reisija piletil ja 
lennuettevõtja veebisaitidel ning seda 
antakse ka lennujaamas asuvast 
lennuettevõtja lauast. Kaebusevorm peab 
olema reisijatele tagatud.

Or. en

Selgitus

Nõuete ja kaebuste menetlemist puudutava teabe andmist reisijatele tuleks parandada. 
Vajaduse korral annab reisikorraldaja reisijatele menetluste kohta üldist teavet, sh pädevate 
asutuste kontaktaadressid.
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Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 16 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artiklisse 16a lisatakse järgmine lõige:
„1 a. Tõendamiskoormis selle kohta, et 
reisijatele on antud vajalik teave, lasub 
lennuettevõtjal.”

Or. en

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 16a– lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui reisija soovib esitada lennuettevõtja 
kohta kaebuse seoses käesolevast 
määrusest tulenevate õigustega, teeb ta 
seda kolme kuu jooksul alates lennu 
toimumise või kavandatud toimumise 
kuupäevast. Lennuettevõtja kinnitab 
reisijale seitsme päeva jooksul alates 
kaebuse laekumisest, et on tema kaebuse 
kätte saanud. Kahe kuu jooksul alates 
kaebuse saamisest annab lennuettevõtja 
reisijale täieliku vastuse.

2. Kui reisija soovib esitada lennuettevõtja 
kohta kaebuse seoses käesolevast 
määrusest tulenevate õigustega, teeb ta 
seda kolme kuu jooksul alates lennu 
toimumise või kavandatud toimumise 
kuupäevast, ilma et see piiraks tema õigust 
pöörduda pärast nimetatud kolme kuu 
möödumist kohtusüsteemi poole ja 
kasutada kohtuvälist vaidluste 
lahendamist. Lennuettevõtja kinnitab 
reisijale seitsme päeva jooksul alates 
kaebuse laekumisest, et on tema kaebuse 
kätte saanud. Kahe kuu jooksul alates 
kaebuse saamisest annab lennuettevõtja 
reisijale täieliku vastuse. Kui 
lennuettevõtja ei anna täielikku vastust 
nimetatud kahe kuu jooksul, eeldatakse, 
et ta aktsepteerib reisija nõudeid.
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse rõhutada, et õiguskaitsevahendi tagamine riigisiseses 
õiguses on kohustus ja mitte valikuvõimalus. Määruses sätestatud õigusi peab olema võimalik 
teostada (vt Sousa Rodríguezi ja Mc Donaghi kohtuasju).

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 16a– lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kooskõlas asjakohaste ELi ja siseriiklike 
õigusaktidega määrab iga liikmesriik
riikliku asutuse või riiklikud asutused, 
kelle ülesanne on kohtuväliselt lahendada 
lennuettevõtjate ja reisijate vahelisi 
vaidlusi seoses käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate õigustega.

3. Liikmesriigid tagavad, et lennureisijad 
võivad esitada oma käesolevast määrusest 
tulenevaid õigusi ja kohustusi käsitlevad 
vaidlused lennuettevõtjaga lahendamiseks 
sõltumatutele, mõjusatele ja tõhusatele 
vaidluste kohtuvälise lahendamise 
mehhanismidele. Sellel eesmärgil määrab 
iga liikmesriik kooskõlas asjakohaste ELi 
ja siseriiklike õigusaktidega riikliku 
asutuse või riiklikud asutused, kelle 
ülesanne on kohtuväliselt lahendada 
lennuettevõtjate ja reisijate vahelisi 
vaidlusi seoses käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvate õiguste ja 
kohustustega. Direktiivi 2013/11/EL 
reguleerimisalasse kuuluvate vaidluste 
puhul kohaldatakse ainult seda direktiivi. 
Lennuettevõtjad järgivad direktiivis 
2013/11/EL sätestatud vaidluste 
kohtuvälise lahendamise süsteemi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga ajakohastatakse sõnastus vastavalt uuele vaidluste kohtuvälist 
lahendamist käsitlevale direktiivile 2013/11/EL, milles sätestatakse, et liikmesriigid peavad 
nii vaidluste kohtuvälise lahendamise direktiivi kui ka käesoleva läbivaadatud määruse 
nõuete täitmiseks looma riikliku asutuse või asutused. 
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Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 16a – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Iga reisija võib esitada lõike 3 alusel 
määratud mis tahes riiklikule asutusele 
kaebuse käesoleva määruse väidetava 
rikkumise kohta ELi mõne liikmesriigi 
territooriumil asuvas lennujaamas või
seoses kõnealusel territooriumil asuvasse 
lennujaama kolmandast riigist saabuva 
lennuga. Sellised kaebused võib esitada
kõige varem kaks kuud pärast kaebuse
esitamist asjaomasele lennuettevõtjale, v.a 
juhul, kui lennuettevõtja on selle kaebuse 
kohta juba lõpliku vastuse andnud.

4. Lennuettevõtjalt täieliku vastuse 
saamisel võib asjaomane reisija esitada 
lõike 3 alusel määratud mis tahes riiklikule 
asutusele kaebuse käesoleva määruse 
väidetava rikkumise kohta mõne 
liikmesriigi territooriumil asuvas 
lennujaamas või liikmesriigi 
territooriumilt asuvast lennujaamast 
väljuvate lendude või kolmandatest 
riikidest sellistesse lennujaamadesse 
saabuvate lendude kohta. Sellised 
kaebused võib esitada eelnevalt määratud 
tähtaja jooksul, mis ei tohi olla vähem kui 
üks aasta alates kuupäevast, mil reisija 
esitas kaebuse või nõude asjaomasele 
lennuettevõtjale.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse artikkel kooskõlla uue vaidluste kohtuvälise lahendamise 
direktiiviga 2013/11/EL. 

Muudatusettepanek 88

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 16a– lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Määratud asutus kinnitab seitsme päeva 
jooksul pärast kaebuse saamist selle
kättesaamist ja saadab kaebuse koopia 
asjakohasele riiklikule täitevasutusele.
Lõplik vastus kaebusele antakse hiljemalt

5. Kui määratud asutus saab kaebuse, 
teavitab ta vaidluse pooli sellest kohe 
pärast kõikide kaebusega seotud teavet
sisaldavate dokumentide kättesaamist. Ta
saadab kaebusega seotud dokumentide
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kolme kuu jooksul pärast kaebuse 
saamist. Lõpliku vastuse koopia saadetakse 
ka riiklikule täitevasutusele.

koopia asjakohasele riiklikule 
täitevasutusele. Lõplik vastus kaebusele 
antakse hiljemalt 90 kalendripäeva jooksul
alates kuupäevast, mil määratud asutus 
sai kõik kaebusega seotud dokumendid.
Lõpliku vastuse koopia saadetakse ka 
riiklikule täitevasutusele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse artikkel kooskõlla uue vaidluste kohtuvälise lahendamise 
direktiiviga 2013/11/EL. 

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 16a – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklisse 16a lisatakse järgmine lõige:
„5 a. Lennuettevõtjad edastavad oma 
kontaktandmed käesoleva määrusega 
hõlmatud küsimuste käsitlemiseks nende 
liikmesriikide käesoleva artikli kohaselt 
määratud asutustele, kus nad tegutsevad.”

Or. en

Muudatusettepanek 90

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 15
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 16b– lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon toetab liikmesriikide vahelist 
dialoogi käesoleva määruse siseriikliku 
tõlgendamise ja kohaldamise kohta artiklis 
16c osutatud komitee kaudu.

1. Komisjon toetab liikmesriikide vahelist 
dialoogi ja edendab nendevahelist 
koostööd käesoleva määruse siseriikliku 
tõlgendamise ja kohaldamise kohta artiklis 
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16c osutatud komitee kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – punkt 16
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 1. jaanuariks 2017 aruande 
käesoleva määruse toimimise ja selle 
tulemuste kohta, eelkõige seoses mõjuga, 
mida avaldavad pikaajaliste hilinemiste 
hüvitamine ja majutusvõimaluste piiramine 
pikaajaliste erakorraliste asjaolude korral.
Komisjon esitab ka aruande reisijate 
parema kaitsmise kohta nendel 
kolmandatest riikidest saabuvatel lendudel, 
mida ühendusevälised lennuettevõtjad 
käitavad rahvusvaheliste 
lennutranspordilepingute alusel.

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule 1. jaanuariks 2017 aruande 
käesoleva määruse toimimise ja selle 
tulemuste kohta, eelkõige seoses mõjuga, 
mida avaldavad pikaajaliste hilinemiste 
hüvitamine ja majutusvõimaluste piiramine 
pikaajaliste erakorraliste asjaolude korral, 
samuti erakorraliste asjaolude 
tõlgendamise, riiklike täitevasutuste poolt 
oma tegevuse kohta avaldatud statistiliste 
andmete, sh karistuste ja 
lennuettevõtjatega seotud kahtlaste tavade 
tuvastamise, ning vaidluste kohtuvälise 
lahendamise eest vastutavate riiklike 
asutuste loomises saavutatud edu ja 
selliste asutuste tegevuse kohta. Komisjon 
esitab ka aruande reisijate parema 
kaitsmise kohta nendel kolmandatest 
riikidest saabuvatel lendudel, mida
liiduvälised lennuettevõtjad käitavad 
rahvusvaheliste lennutranspordilepingute 
alusel.

Or. en

Selgitus

Raportöör on seisukohal, et komisjoni aruanne peaks määruse mõju, rakendamise ja täitmise 
tagamise hindamiseks sisaldama täpsemat teavet.
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Muudatusettepanek 92

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 2027/97
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ühenduse lennuettevõtja tagab, et
lennujaamas on kaebusevorm, millega 
reisijal on võimalik kohe esitada kaebus 
kahjustatud või hilinenud pagasi kohta.
Lennuettevõtja võtab kõnealuse 
kaebusevormi, mille võib esitada ka 
avaldusena vara kadumise kohta (Property 
Irregularity Report ehk PIR)), lennujaamas 
kaebusena vastu kooskõlas Montréali 
konventsiooni artikli 31 lõikega 2. See 
võimalus ei mõjuta reisija õigust esitada 
kaebus muul viisil Montréali 
konventsiooniga ette nähtud tähtaegade 
jooksul.

2. Kõikide lennujaamade käitajad seavad 
sisse reisijatele kaebusevormi andmise 
teenuse, et reisijatel oleks võimalik kohe
saabumisel esitada kaebus kahjustatud või 
hilinenud pagasi kohta. Lennuettevõtja 
võtab kõnealuse kaebusevormi, mille võib 
esitada ka avaldusena vara kadumise kohta
(Property Irregularity Report ehk PIR)), 
lennujaamas kaebusena vastu kooskõlas 
Montréali konventsiooni artikli 31 lõikega 
2. See võimalus ei mõjuta reisija õigust 
esitada kaebus muul viisil Montréali 
konventsiooniga ette nähtud tähtaegade 
jooksul. Kogu liidu ulatuses ühtlustatud 
vorm on toodud käesoleva määruse lisas 2 
a.

Or. en

Selgitus

Spetsiaalne pagasiga tegelev teenistus lennujaamades võimaldab reisijate kaebustega 
tegeleda saabumisel ja kiirendab kadunud, kahjustatud või hilinenud pagasi menetlust. 
Käesolevale määrusele lisatud liidu ulatuses ühtlustatud kaebusevorm aitaks menetlust 
lihtsustada.

Muudatusettepanek 93

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 2027/97
Artikkel 6a– lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Registreeritud ratastoolide ning liikumis-
või muude abivahendite vedamisel 
pakuvad lennuettevõtja ja tema esindajad 

1. Registreeritud ratastoolide ning liikumis-
või muude abivahendite vedamisel 
pakuvad lennuettevõtja ja tema esindajad 
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kõikidele piiratud liikumisvõimega 
isikutele, nagu on määratletud määruse
(EÜ) nr 1107/2006 artikli 2 punktis a, 
võimalust tasuta esitada broneerimisel või 
hiljemalt siis, kui vahendid antakse üle 
lennuettevõtjale, erideklaratsioon vastavalt 
Montréali konventsiooni artikli 22 lõikele 
2.

kõikidele puudega või piiratud 
liikumisvõimega isikutele, nagu on 
määratletud määruse (EÜ) nr 1107/2006 
artikli 2 punktis a, võimalust tasuta esitada 
broneerimisel või hiljemalt siis, kui 
vahendid antakse üle lennuettevõtjale, 
erideklaratsioon vastavalt Montréali 
konventsiooni artikli 22 lõikele 2. Sellise 
erideklaratsiooni näidisvorm on toodud 
käesoleva määruse lisas 2 b.

Or. en

Selgitus

Näidisvorm aitaks deklareerimist lihtsustada. See annaks nii reisijatele kui ka 
lennuettevõtjatele liikumisabivahendi purunemise, kaotsimineku või kahjustumise korral 
juhtnöörid asjakohase teabe ja dokumentide esitamise kohta. 

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 2027/97
Artikkel 6b– lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Selleks et jälgida piiratud 
liikumisvõimega ja puudega reisijate 
õiguste kaitsmist nende
liikumisabivahendite kahjustumise korral, 
uurib riiklik täitevasutus ja võtab arvesse 
teavet, mis käsitleb kõnealuste vahenditega 
seotud kaebusi, mis on esitatud määruse
(EÜ) nr 261/2004 artikli 16a alusel 
määratud asutustele.

2. Selleks et jälgida piiratud 
liikumisvõimega ja puudega reisijate 
õiguste kaitsmist nende liikumis- või 
muude abivahendite kahjustumise korral, 
uurib riiklik täitevasutus ja võtab arvesse 
teavet, mis käsitleb kõnealuste vahenditega 
seotud kaebusi, mis on esitatud määruse
(EÜ) nr 261/2004 artikli 16a alusel 
määratud asutustele.

Or. en

Selgitus

Nagu mujal käesolevas määruses, loetakse abivahendid liikumisabivahenditega võrdväärseks.
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Muudatusettepanek 95

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 2027/97
Artikkel 6d – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kuigi lennuettevõtjatel on täielik 
ärivabadus määrata kindlaks, missugustel 
tingimustel nad lubavad pagasit vedada,
märgivad nad broneerimisel ja 
registreerimislaudades (sh iseteenindavate 
pardale registreerimise masinate juures) 
selgelt, missugune on igal reisija 
broneeritud lennul maksimaalne käsipagasi 
ja registreeritud pagasi piirnorm, sh kõik 
pagasi piirnormi raames kohaldatavad 
esemete arvu piirangud. Kui pagasiveo eest 
küsitakse lisatasu, märgib lennuettevõtja 
broneerimisel ja nõudmise korral 
lennujaamas selgelt selliste tasude
üksikasjad.

1. Lennuettevõtjad märgivad enne 
lõplikku broneerimist kõikides 
müügikanalites, sh arvutipõhistes 
broneerimissüsteemides ja 
registreerimislaudades (sh iseteenindavate 
pardale registreerimise masinate juures) 
selgelt, missugune on igal reisija 
broneeritud lennul maksimaalne käsipagasi 
ja registreeritud pagasi piirnorm, sh kõik 
pagasi piirnormi raames kohaldatavad 
esemete arvu piirangud ning pagasiveole 
kohaldatavate lisatasude üksikasjad.
Müügikanalist olenemata peab olema 
võimalik koos reisi põhiteenusega osta 
kõiki teenuseid, mille suhtes kohaldatakse 
lisatasu.

Or. en

Selgitus

Teabe andmine pagasi- ja muude lisaesemete tasude kohta broneerimisprotsessi alguses on 
ülioluline, et tarbijad saaksid võrrelda hindu ja oleks tagatud hinna läbipaistvus. 
Muudatusettepanek on kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1008/2008. Läbipaistvuse huvides ja 
võrdsete võimaluste tagamiseks peaks teavitamiskohustus kehtima kõikidele lennundustoodete 
müüjatele, st lennuettevõtjatele, reisibüroodele ja arvutipõhistele broneerimissüsteemidele, 
mille kaudu broneerib pileteid enamik vahendajaist. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 2027/97
Artikkel 6d – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklisse 6d lisatakse järgmine lõige:
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„1 a. Lisaks ettenähtud käsipagasi 
maksimaalsele piirnormile lubatakse 
reisijatel võtta reisijatesalongi tasuta 
kaasa olulised isiklikud asjad, sh 
lennujaamas sooritatud ostud.” 

Or. en

Selgitus

Teatavate lennuettevõtjate tava, mille kohaselt reisijatel on lubatud võtta reisijatesalongi üks 
käsipagasi ühik ja neilt nõutakse lisatasu iga lisaühiku eest (nt lennujaamas tehtud ostud), on 
tekitanud reisijates segadust ja põhjustanud lennujaamade jaekaubanduse müügipunktides 
käibe langust. Nn ühe pagasiühiku reegli keeld on kooskõlas Euroopa Parlamendi 
seisukohaga, mida on väljendatud mitmetes resolutsioonides ja täiskogu arutlustel.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6e – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ühenduse lennuettevõtja lubab reisijal 
võtta õhusõiduki reisijatesalongi 
muusikariista, kui kohaldatavatest 
ohutuseeskirjadest ning asjaomase 
õhusõiduki tehnilistest omadustest ja 
piirangutest ei tulene teisiti. Muusikariistu 
lubatakse vedada õhusõiduki 
reisijatesalongis tingimusel, et need 
paigutatakse salongis asuvasse sobivasse 
pagasiruumi või asjakohase reisijaistme 
alla. Lennuettevõtja võib määrata 
kindlaks, et muusikariist on osa reisija 
lubatud käsipagasist, mistõttu ei või seda
lubatud käsipagasile lisaks kaasa võtta.

1. Liidu lennuettevõtja lubab reisijal võtta 
õhusõiduki reisijatesalongi muusikariista, 
kui kohaldatavatest ohutuseeskirjadest ning 
asjaomase õhusõiduki tehnilistest 
omadustest ja piirangutest ei tulene teisiti.
Muusikariistu lubatakse vedada õhusõiduki 
reisijatesalongis tingimusel, et need 
paigutatakse salongis asuvasse sobivasse 
pagasiruumi või asjakohase reisijaistme 
alla. Kui muusikariist on õhusõiduki 
reisijatesalongis lubatud, on see osa reisija 
lubatud käsipagasist. Lennuettevõtja võib 
määrata, et käsipagasile, mis võetakse 
reisijatesalongi lisaks lubatud 
käsipagasile, kohaldatakse lisatasu.

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6e – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui muusikariist on liiga suur selleks, et 
ohutult mahtuda reisijatesalongis asuvasse 
sobivasse pagasiruumi või reisijaistme alla, 
võib lennuettevõtja nõuda teise pileti eest 
maksmist, kui sellist muusikariista 
veetakse käsipagasina teisel istmel. Teise 
istekoha ostmise korral peaks
lennuettevõtja tegema mõistlikke 
pingutusi, et paigutada asjaomane reisija ja 
muusikariist kõrvuti istmetele. Võimaluse 
ja vajaduse korral veetakse muusikariistu 
õhusõiduki lastiruumi köetavas osas, kui 
kohaldatavatest ohutuseeskirjadest ning 
asjaomase õhusõiduki ruumipiirangutest 
ja tehnilistest omadustest ei tulene teisiti. 
Lennuettevõtja märgib selgelt, 
missugustel tingimustel muusikariistu 
veetakse, ja kohaldatavad tasud.

2. Kui muusikariist on liiga suur selleks, et 
ohutult mahtuda reisijatesalongis asuvasse 
sobivasse pagasiruumi või reisijaistme alla, 
võib lennuettevõtja nõuda teise pileti eest 
maksmist, kui sellist muusikariista 
veetakse käsipagasina teisel istmel. Teise 
istekoha ostmise korral teeb lennuettevõtja 
mõistlikke pingutusi, et paigutada 
asjaomane reisija ja muusikariist kõrvuti 
istmetele.

Or. en

Selgitus

Artikli ülesehituse parandamiseks on väljajäetud tekst tehtud kaheks osaks ja lisatud artiklisse 
6a kui lõige 2 a (uus) ja 2 b (uus). 
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6e – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklisse 6e lisatakse järgmine lõige:
„2 a. Kui on ruumi ja kui seda taotletakse, 
veetakse muusikariistu õhusõiduki 
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lastiruumi köetavas osas, kui 
kohaldatavatest ohutuseeskirjadest ning 
asjaomase õhusõiduki ruumipiirangutest 
ja tehnilistest omadustest ei tulene teisiti. 
Lennuettevõtjad tagavad, et 
muusikariistale kinnitatakse spetsiaalne 
hästi nähtav lipik, millega tagatakse 
muusikariista vajaliku hoolikusega 
käsitsemine. Õhusõidukis võib kaubana 
vedada ainult selliseid muusikariistu, mis 
on nõuetekohaselt pakitud spetsiaalselt 
selle muusikariista jaoks ettenähtud 
jäigast ja/või kõvast materjalist kasti või 
kotti.”

Or. en
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Artikkel 6e – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artiklisse 6e lisatakse järgmine lõige:
„2 b. Lennuettevõtja näitab broneerimise 
ajal ja oma tingimustes selgelt, millisel 
alusel muusikariistu veetakse, sh 
kohaldatavad tasud ja selle, millised 
võimalused on muusikariistade 
vedamiseks asjaomases õhusõidukis. Kui 
on vaja broneerida teine istekoht, 
pakutakse reisijale internetis selle koha 
broneerimise võimalust.”

Or. en

Selgitus

Muusikariistade vedamise võimalusi ja tingimusi puudutav teave peaks olema reisijatele koos 
muu asjakohase teabega enne broneerimisprotsessi lõpetamist selgelt välja toodud ja 
esitatud. 



PR\1002222ET.doc 67/76 PE510.868v02-00

ET

Muudatusettepanek 101

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Lisa 1 – punkt 1 – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii. tehnilised probleemid, mis ei ole 
iseloomulikud õhusõiduki tavapärasel 
käitamisel (näiteks rikke 
kindlakstegemine lennu ajal) ja mis 
takistavad lennu jätkamist tavapärastes 
tingimustes; või varjatud tootmisdefekt, 
mille tootja või pädev asutus on avastanud 
ja mis mõjutab lennuohtust;

ii. õhusõidukit mõjutavad tehnilised 
probleemid, mille on põhjustanud 
loodusõnnetused, sabotaaži- või
terrorismiaktid või ilmastikutingimused, 
või varjatud tootmisdefekt, mille tootja või 
pädev asutus on avastanud ja mis mõjutab 
lennuohtust, või lennu ajal ilmnev rike, 
mille põhjus on erinev punkti 2 alapunktis 
i nimetatud põhjustest, juhul kui 
asjaomane rike mõjutab lennuohutust ja 
takistab lennu tavapärast jätkamist;

Or. en

Selgitus

Kohtuasjas Wallentin/Hermann tehtud otsuse kohaselt ei ole tehnilised probleemid 
põhimõtteliselt erakorralised asjaolud. Eranditeks peaksid olema tehnilised probleemid, mille 
põhjuste üle puudub kontroll. Sellesse kategooriasse kuuluvad muudatusettepanekus esitatud 
põhjused, mis mõjutavad lennuohutust ja teevad lennu tavapärase jätkumise võimatuks. 
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Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Lisa 1 – punkt 1 – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii. turvalisusriskid, sabotaaži- või 
terrorismiakt, mis muudab lennu ohutu 
käitamise võimatuks;

iii. sabotaaži- või terrorismiakt, mis 
muudab lennu ohutu käitamise võimatuks;

Or. en
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Selgitus

Mõiste „turvalisusriskid” on liiga üldine ja tuleks seetõttu välja jätta.
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Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Lisa 1 – punkt 1 – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v. lennuliikluse korraldamise piirangud või 
õhuruumi või lennujaama sulgemine;

v. ettenägematud lennuliikluse 
korraldamise piirangud või ettenägematu
õhuruumi või lennujaama sulgemine;

Or. en

Selgitus

Ainult ettenägematuid piiranguid võib pidada erakorraliseks. Õigeaegselt teatatud piirangud 
või teadaolevad piirangud ei kuulu nende alla ja lennuettevõtjad ei saa nendest juhinduda.
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Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Lisa – punkt 1 – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii. tegutseva lennuettevõtja või 
põhiteenuste osutajate (näiteks lennujaama-
ja aeronavigatsiooniteenuste osutajad) 
töötajatega seotud töövaidlused.

vii. tegutseva lennuettevõtja või 
põhiteenuste osutajate (näiteks lennujaama-
ja aeronavigatsiooniteenuste osutajad) 
töötajatega seotud töövaidlused, kuid 
üksnes siis, kui sellised vaidlused on 
seotud riigi õigusaktides või 
kollektiivlepingutes sätestatud teatamise 
tähtaegade mittejärgimisega.

Or. en

Selgitus

Lennuettevõtja võib väljakuulutatud töövaidlustega seotud probleemide ärahoidmiseks 
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meetmeid võtta. Need ei tohiks kuuluda erakorraliste asjaolude hulka.

Muudatusettepanek 105

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Lisa 1 – punkt 2 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i. tehnilised probleemid, mis on
iseloomulikud õhusõiduki tavapärases 
käitamises (nt õhusõiduki korrapärase 
hoolduse või lennueelse ülevaatuse käigus 
leitud puudused ning puudused, mis
tulenevad korrapärase hoolduse või 
lennueelse ülevaatuse nõuete eiramisest, 
ning 

i. tehnilised probleemid, mis on tingitud 
asjaoludest, mis oma olemuselt või 
päritolult on omased asjaomase 
lennuettevõtja tavapärasele tegevusele ja 
on tegelikult tema kontrolli all;

Or. de

Selgitus

Wallentin/Herrmanni kohtuasjas tehtud otsuse kohaselt ei ole tehnilised probleemid 
erakorraline asjaolu. Nad kuuluvad lennu tavapärase käitamise alla ja peavad olema 
kontrollitavad.
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Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa 
Määrus (EÜ) nr 261/2004
Lisa 1 – punkt 2 – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii. lennumeeskonna liikmete või 
salongitöötajate puudumine (välja arvatud 
juhul, kui selle põhjuseks on töövaidlus).

ii. lennumeeskonna liikmete või 
salongitöötajate puudumine (välja arvatud 
juhul, kui selle põhjuseks on punkti 1 
alapunktis vii osutatud töövaidlus).

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud lõike 1 punktis vii sätestatud töövaidlusi täpsustava 
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Lennunduses on viimastel aastatel toimunud märkimisväärsed muutused, mis on tingitud 
reisikate ja lendude arvu kasvust liberaliseeritud Euroopa turul. Selle üldiselt positiivse 
arenguga on siiski kaasnenud ka teatavate ebaausate tavade rakendamine ja teenuste 
kvaliteedi halvenemine, millel on reisijatele negatiivne mõju. Lisaks on alates määruse 
jõustumisest 2004. aastal täheldatud probleeme, mis on seotud määruses esinevatest nn 
hallidest aladest ja lünkadest põhjustatud erinevate tõlgendustega, määruse ebaühtlase 
kohaldamisega eri liikmesriikides ja reisijate raskustega oma õiguste teostamisel, kui 
lennuettevõtjad õigusaktidest kinni ei pea. Mitmetes eespool nimetatud küsimuses on 
parlament oma 2012. aastal vastuvõetud resolutsioonides1 arvamust juba avaldanud.

Lennureisijate õiguste parema tagamise kohta võiks komisjoni ettepanekust välja tuua 
järgmist: riiklike täitevasutuste roll on paremini määratletud ja seda on laiendatud pagasiga 
seotud nõuete menetlemisele; sätestatud on kaebuste esitamise kord koos selgete tähtaegadega 
ja kaebustega tegeleva uue loodava asutuse rolli määratlus; lisatud on uued sätted lennureisist 
mahajätmise, ümberistumisega lennust mahajäämise ja lennu pikaajalise hilinemise puhuks; 
koostatud on mittetäielik loetelu erakorralistest asjaoludest, et täpsustada juhtumeid, mille 
puhul lennuettevõtjad on hüvitise maksmisest vabastatud; tugevdatud on lennuettevõtjate 
kohustust reisijaid piisavalt ja õigeaegselt teavitada; ning lisatud on liikumisabivahendeid ja 
muusikariistu käsitlevad uued sätted.

Peamised probleemid

Olemasoleva määruse ebatäielik ja ebaühtlane rakendamine nii lennuettevõtjate kui ka riiklike 
asutuste poolt tekitab segadust nii reisijatele kui ka lennundusele endale. Lisaks puudub 
reisijatel teave oma õiguste kohta ja nad ei ole rahul oma õiguste kasutamisega seonduvate 
asjaolude ja kuludega.

Õiguskindlusetus on viinud paljude kohtuasjadeni Euroopa Kohtus, kus aastate jooksul on 
tekkinud reisijate õiguste kohta laialdane kohtupraktika. Sellest on siiski raske ülevaadet 
saada. Arvud näitavad, et ainult väike osa reisijatest, kellel oleks teoreetiliselt õigus hüvitisele 
või kompensatsioonile, nõuavad oma õiguste tagamist ka tegelikkuses ja saavad seda.

Kõige tähtsamaks on siin asjaolu, et tegutsevad lennuettevõtjad ei tunnista asjaomase reisija 
õigusi automaatselt. Seetõttu peavad reisijad suurtelt rahvusvahelistelt ettevõtetelt nõudma 
oma õiguste tagamist üksikult. Kliendid tunnevad end selles olukorras ebakindlalt, milles oma 
osa on protsessi keerukusel. Paljud reisijad ei soovi pöörduda kohtu poole sellega kaasnevate 
suurte kulude ja pingutuste tõttu ning mõned lennuettevõtjad kasutavad seda mõtteviisi ära, et 
hoiduda tarbijakaitse tagamisest.

Seetõttu on raportööri ettepanekud suures osas suunatud reisijate õiguste tugevdamisele. 

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA-PROV(2012)0371, P7_TA-PROV(2012)0099.
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Õigus hüvitisele lennu pikaajalise hilinemise korral

Läbivaadatud määruses peaks olema selgelt sätestatud, millised on reisija õigused abile ja 
hüvitisele lennu pikaajalise hilinemise korral. Ajapiirid, millest alates lennu hilinemise puhul 
tuleb anda abi või hüvitist, tuleks sätestada vastavalt Euroopa Kohtu otsustele (kohtuasjad C-
407/07 ja C-432/07 – Sturgeon), millega reisijatele, kelle lend hilineb üle kolme tunni, 
tagatakse samad õigused reisijatega, kelle lend tühistatakse. Raportöör peab tervitatavaks 
asjaolu, et komisjon on Sturgeoni kohtuasjas tehtud otsust oma ettepanekus arvesse võtnud. 

Raportöör on komisjoniga nõus, et ajapiir peaks kõikide ELi-siseste reiside puhul olema 
sama, kuid peaks kolmandatesse riikidesse suunduvate ja sealt saabuvate lennureiside puhul 
sõltuma lennu vahemaast, et võtta arvesse käitamisraskusi, mis lennuettevõtjatel tekivad 
seoses viivitustega kaugel asuvates lennujaamades.

Euroopa Kohtu otsuse valguses ei ole raportöör siiski nõus komisjoni seisukohaga, et kõiki 
ajapiire tuleks suurendada, et vähendada finantsmõju lennuettevõtjale ja vähendada ohtu, et 
lende tühistatakse veelgi rohkem (põhjendus 11). Pakutud ajapiire peetakse ka liiga 
pikkadeks, eelkõige ELi-siseste lendude puhul, kus lennu pikkus ei ületa tavaliselt kolme 
tundi. Sel põhjusel on raportöör muutnud artiklit 6, asendades viie, üheksa ja kaheteistkümne 
tunni pikkused ajapiirid vastavalt kolme ja viie tunniga. 

Selleks et hõlbustada käesoleva süsteemi rakendamise edendamist ja muuta see reisijatele ja 
lennuettevõtjatele selgemaks, teeb raportöör ettepaneku ühtlustada artiklites 6, 6a ja 7 toodud 
künnised, millest alates tekib õigus hüvitisele, ja hüvitised järgmiste piirmäärade 
kehtestamisega: 300 eurot liidusiseste lendude puhul (olenemata lennu vahemaast); 300 eurot 
kõikide muude kuni 3500 km pikkuste lendude puhul; 600 eurot kõikide muude üle 3500 km 
pikkuste lendude puhul. 

Lennuettevõtjate ja reisijate vahelised vabatahtlikud kokkulepped hüvitise kohta peaksid 
olema täitmisele pööratavad ainult siis, kui nad käsitlevad hüvitamise viisi, mitte aga hüvitist 
ennast (artikli 7 lõige 5).

Õigused seoses ümberistumisega lendudega

Erilist muret tekitavad juhtumid, mil reisija jääb järgmisest ümberistumisega lennust maha 
sõiduplaanimuudatuse või eelmise lennu hilinemise tõttu. Seetõttu on komisjon toiminud 
õigesti, lisades uue artikli 6a, mille kohaselt eelmise lennu lennuettevõtja, kes hilinemise 
põhjustas, peab asjaomastele reisijatele ümberistumispunktis, kus reisija oma järgmisest 
lennust maha jääb, pakkuma abi, hoolitsust ja teekonna muutmist. 

Reisijad, kes jäävad järgmisest ümberistumisega lennust maha, peaksid saama taotleda 
hüvitist samadel alustel reisijatega, kelle lend hilineb või tühistatakse. Raportöör asub siiski 
seisukohale, et ELis piirkondlikke väiksemate vahemaadega lende teostavate lennuettevõtjate 
suurt hulka arvestades tuleks nende lennuettevõtjate finantskoormust vähendada. Seda silmas 
pidades on raportöör teinud täienduse, mis näeb ette, et reisijal on õigus saada eelmise lennu 
ümberistumispunkti hilinemise puhul hüvitist, kui hilinemine on vähemalt 90 minutit 
(põhjendus 13 a uus, artikli 6a lõige 2), tingimusel et hilinemine reisi lõppsihtkohta on 
vastavalt üle kolme või viie tunni. See topelttingimus on lisatud proportsionaalsuse põhjusel 
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ja on õigustatud, kui eelmist lendu teostav ettevõtja põhjustab üksnes väikese hilinemise, kuid 
see omakorda põhjustab järgmisest lennust mahajäämise ja hoopis suurema hilinemise 
lõppsihtkohta. 

Lennureisist mahajätmine

Lennureisist mahajätmine võib toimuda ülebroneerimise, aga ka muude käitamisega seotud 
põhjuste tõttu, nagu on kinnitanud Euroopa Kohus. Üks lennureisist mahajätmise 
konkreetseid põhjusi on lennuettevõtjate poolt rakendatav nn reisile mitteilmumise poliitika. 
Praktikas ei luba lennuettevõtjad reisijat tagasilennule juhul, kui ta ei kasutanud oma 
väljalennupiletit. See poliitika on kliendi huvide vastane ja tuleks selgelt keelata. Raportöör 
teeb seetõttu ettepaneku komisjoni ettepanekut tugevdada (põhjendus 7, artikli 4 lõige 4). 

Määruses tuleks ka täpsustada, et lennureisist mahajätmine hõlmab juhtumeid, kus algselt 
kavandatud väljumisaeg on toodud varasemaks, mistõttu reisija jääb lennust maha, välja 
arvatud kui reisijat teavitati vähemalt 24 tundi ette (põhjendus 5, artikli 2 punkt j, artikli 4 
lõige 5 a (uus)). Kui sõiduplaanis tehakse märkimisväärseid muudatusi, peaks reisijal olema 
õigus saada piletiraha tagasi või muuta reisi teekonda (artikli 6 lõike 1 punkt iii). 

Kui aga väljalend lükatakse edasi, peaksid reisijal olema samasugused õigused, mis tagatakse 
hilinenud lennu puhul (põhjendus 12).

Raportöör on arvamusel, et reisijate suhtes, kes vastu oma tahtmist lennureisist maha jäetakse, 
ei peaks kehtima mingid abistamise piirangud ning artiklit 9 tuleks kohaldada viivitamata. Sel 
põhjusel on raportöör vastu komisjoni ettepanekule kohaldada juhul, kui reisija valib pärast 
lennureisist mahajätmist teekonna muutmise, artiklit 9 alles pärast kahetunnist ooteaega 
(artikli 4 lõiked 3 ja 4).

Kaitse reiside massilise katkestamise korral

Maksevõimetus

Spanairi ja Malev Airline’i juhtumid näitavad selgelt, kui oluline on kaitsta reisijate õigusi, 
kui lennuettevõtja lõpetab tegevuse oma majandusliku olukorra tõttu. Sellised lendude 
tühistamise juhtumid kuuluvad üldiselt määruse (EÜ) nr 261/2004 reguleerimisalasse, mille 
kohaselt asjaomastele reisijatele pakutakse raha tagastamist või alternatiivseid 
reisimisvõimalusi. Praktika näitab siiski, et maksejõuetuse puhul esineb maksete osas teatav 
ebakindlus, mis kaudselt mõjutab ka pakettreiside korraldajaid. Seetõttu on vaja ELi õigusakte 
täiendada. 

Vastupidiselt komisjonile, kes ei ole käsitlenud reisijate kaitsmise põhiprobleemi, on 
raportöör seisukohal, et määruse läbivaadatud versioon peaks asjakohaseid sätteid sisaldama. 
Selleks et tagada reisijate piletiraha hüvitamise või tagasilennu õigus, peaks lennuettevõtjatel 
olema kohustus esitada piisavad tõendid piletiraha hüvitamise või reisijate kodumaale 
tagasiviimise tagatise olemasolu kohta (põhjendus 9 a (uus), artikli 5 lõige 5 c (uus)). See 
nõue võimaldab lennuettevõtjatel võtta sellistel juhtudel reisijate kaitseks mitmeid meetmeid 
(nt fond või kindlustus). 
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Hädaolukorra lahendamise kavad

Komisjoni ettepanekus sisaldub uus kohustus lennujaama käitajatele ja lennujaama 
kasutajatele koostada hädaolukorra lahendamise kavad, et vähendada reiside massilise 
katkestamise juhtude mõju ja korraldada kooskõlastatult reisijate eest hoolitsemist või nende 
teekonna muutmist. Kui lennuettevõtja lõpetab ootamatult oma tegevuse, on sellised kavad 
lennujääma jäänud reisijate abistamiseks eriti vajalikud. Raportöör on arvamusel, et piirmäär 
vähemalt kolm miljonit reisijat aastas lennujaama kohta on liiga suur ja seda tuleks vähendada 
1,5 miljoni peale. Oluliseks peetakse ka riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste kaasamist 
selliste hädaolukorra lahendamise kavade väljatöötamisse (põhjendus 10, artikli 5 lõige 5). 
Vajadus kõigi asjassepuutuvate poolte koostöö järele, täpsustused selle kohta, mida 
hädaolukorra lahendamise kavad peaksid reisijate teavitamise ja abistamise kohta hõlmama, ja 
lennuettevõtjate erikohustus kehtestada reisi katkestamise puhuks vastavad menetlused, on 
toodud ära vastavates muudatusettepanekutes (põhjendus 10 a (uus), artikli 5 lõige 5, artikli 5 
lõige 5 a (uus)). 

Erakorralised asjaolud

Lennuettevõtjad võib hüvitise maksmisest vabastada, kui nad tõendavad, et probleemid 
tekkisid teatavate erakorraliste asjaolude tõttu. Selle mõiste tõlgendamise suhtes valitseb aga 
suur ebakindlus. ELi vastavate sätete usaldusväärsele sõnastamisele peaksid siin kaasa aitama 
Euroopa Kohtu asjakohased otsused. Käesolevale määrusele lisatud loetelu on mõeldud 
kasutamiseks abivahendina. Eritähelepanu pööratakse selles mõistele „tehnilised probleemid”. 
Lennuettevõtjad põhjendavad hilinemisi või tühistamisi sageli „tehniliste probleemidega”, 
jättes reisija ilma igasugusest võimalusest asjaolusid mõista. 

Läbivaadatud määrus peaks andma selgema pildi erakorraliste asjaolude kohta, mille puhul 
lennuettevõtjal ei ole vaja hüvitist maksta. Raportöör tegi komisjoni ettepanekule lisatud 
mittetäielikku loetellu olulisi parandusi. Kõige suurem muudatusettepanek on seotud sellega, 
kas tehnilised probleemid kuuluvad erakorraliste asjaolude alla või jäävad sealt välja. 
Raportöör on nõus Wallentin-Herrmanni kohtuasjas tehtud Euroopa Kohtu otsusega, et 
tehniline rike ei ole üldjuhul erakorraline asjaolu. Tehnilisi probleeme võib aga erandkorras 
pidada erakorralisteks asjaoludeks siis, kui neid põhjustavad asjaolud, mis ei ole tegutseva 
lennuettevõtja kontrolli all, mis mõjutavad lennu turvalisust ja muudavad lennu tavapärase 
jätkamise võimatuks.

Muudatusettepanekuga soovitakse ka täpsustada, et kuigi reisi katkestamise võisid põhjustada 
erakorralised asjaolud, peab lennuettevõtja tõendama, et ta on võtnud nõuetekohaselt kõik 
meetmed lennu tühistamise vältimiseks. Lennuettevõtja on hüvitise maksmisest vabastatud 
ainult siis, kui täidetud on mõlemad tingimused (artikli 5 lõige 3). 

Õigus majutusele

Õigust majutusele lennu tühistamise, ümberistumisega lennust mahajäämise või pikaajalise 
hilinemise korral põhimõtteliselt ei vaidlustata, kui asjakohased tingimused on täidetud. 
Raportöör on komisjoniga nõus, et pikaajaliste erakorraliste asjaolude puhul tuleks 
lennuettevõtja praegu piiramatut majutuse tagamise kohustust piirata. Kuid vastupidiselt 
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komisjonile teeb raportöör ettepaneku piirata ainult majutuse kulusid ja mitte kestust. 
Raportöör on seisukohal, et reisijaid, kes kannatavad pikaajalise kestusega erakorraliste 
asjaolude tõttu kõige enam, ei tohiks kohelda vähemsoodsamalt kui neid reisijaid, kes 
kannatavad selliste asjaolude tõttu vähem. Erandkorras võib lennuettevõtja piirata nende 
reisijate majutuskulusid ja -kestust, kes korraldavad oma majutuse ise (põhjendus 16, artikli 9 
lõige 4). Nimetatud ühendatud ettepanekutes on raportöör arvesse võtnud nii reisijate kui ka 
asjaomaste lennuettevõtjate huvisid. 

Erakorraliste asjaolude puhul piiratud hoolitsust käsitlev säte ei tohiks siiski vabastada 
lennuettevõtjat tema kohustusest tagada majutus (artikli 9 lõige 4).

Õigus saada teavet 

Reisijate teavitamine ja läbipaistvus on kehtiva määruse läbivaatamises suurima tähtsusega. 
See puudutab reisijate õigust saada piisavat teavet reisi katkestamise kohta, oma õiguste kohta 
üldiselt, kuid ka katkestamise põhjuste, muude võimalike transpordivõimaluste (artikli 14 
lõige 4) ning kaebemenetluste ja kaebusevormide kasutamise kohta jms. Kuna lennuettevõtjad 
on kõige usaldusväärsem sellise teabe andmise kohustusega allikas (põhjendus 20, artikli 5 
lõige 2), on raportöör arvamusel, et reisijate teavitamist ja abistamist saaks lennuettevõtjate 
piisava kohalolekuga lennujaamades märgatavalt parandada (artikli 14 lõige 1 a (uus)). 

Hindade läbipaistvus

Ka piletihindadega seoses oleks vaja üht-teist parandada. Piletihinnad ei ole sageli piisavalt 
läbipaistvad, mis tekitab reisijates segadust ja muudab hinnavõrdluse keeruliseks. 
Seadusandja peab tagama, et määrus sõnastatakse viisil, mis tagab suures osas sellise 
väärkäitumise välistamine. Piletihinna määratlus peaks olema nii selge ja kõikehõlmav kui 
võimalik. Seepärast teeb raportöör ettepaneku lisada komisjoni määratlusse mitmed 
põhiteenused, mis peavad alati olema piletihinna sees – pardakaardi väljastamine, pagasi 
piirnormid ja maksmisega seotud kulud, nt krediitkaardimakse tasu (artikli 2 punkt s). 

Kaebemenetlus

Uue artikli 16a kohta on tehtud mitmeid muudatusettepanekuid seoses nõuete ja kaebuste 
esitamise menetlustega, et kohandada tekst uue direktiiviga 2013/11/EL vaidluste kohtuvälise 
lahendamise kohta[1], mille kohaselt liikmesriigid on kohustatud looma kohtuvälise 
lahendamisega tegelevad riiklikud asutused. Nemad hakkavad tulevikus tegelema reisijate 
kaebustega. See, et lennuettevõtjad keelduvad vaidluste kohtuvälise lahendamise süsteemides 
ja menetlustes osalemisest, on märkimisväärne probleem, ja seetõttu peaks käesolev määrus 
sätestama, et lennuettevõtjad on kohustatud vaidluste kohtuvälise lahendamise süsteemis 
osalema. Kaebusmenetlus lennuettevõtjaga ei piira reisija õigust pöörduda kohtusüsteemi 
poole ja kasutada kohtuvälist vaidluste lahendamist (artikli 16a lõige 2). 

Lennurajaga seotud hilinemised

                                               
[1] ELT L 165, 18.6.2013, lk 63.
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Raportöör teeb ettepaneku määratleda lennurajaga seotud hilinemised lähtudes pardalemineku 
lõpust, mitte aga pardalemineku algusest, nagu on pannud ette komisjon, sest pardaleminek 
sõltub õhusõiduki suurusest. Lennurajaga seotud hilinemised tuleks arvutada 
absoluutväärtuses ja mitte iga õhusõidukiga seotult (artikli 2 punkt w). Komisjoni ettepanekus 
toodud lennurajaga seotud hilinemise aeg vähemalt viis tundi, enne kui reisijatel lubatakse 
õhusõidukist väljuda, tundub liiga pikk. Raportöör teeb ettepaneku vähendada lennurajaga 
seotud hilinemise aega kahe tunnini.

Pagasi piirnormid

Üks silmapaistev näide piisava teabe puudumise kohta on lennuettevõtjate tavad seoses 
reisijate pagasi piirnormidega. Teatavad lennuettevõtjad lubavad reisijatel võtta 
reisijatesalongi ühe käsipagasi ühiku ning nõuavad lisatasu iga lisaühiku eest (nt lennujaamas 
tehtud ostud). Et vältida reisijate hulgas segadust ja võimaldada neil hindu võrrelda juhul, kui 
kohaldatakse lisatasusid, peaks läbipaistev teave pagasi piirnormide kohta olema kättesaadav 
enne broneerimisprotsessi (põhjendus 28, artikli 6d lõige 1). 

Raportöör on ka seisukohal, et reisijatel peaks olema lubatud lisaks käsipagasi ettenähtud 
maksimaalsele piirnormile võtta reisijatesalongi ilma lisatasuta kaasa olulised isiklikud asjad, 
sh lennujaamas tehtud ostud (artikli 6d lõige 1 a (uus)). Lennuettevõtjate vähem piirav 
poliitika aitaks ka takistada jaemüügipunktide läbimüügi vähenemist. 

Mitmed muudatusettepanekud on tehtud selleks, et parandada muusikariistade käsitsemist. 
Põhimõtteliselt peaksid lennuettevõtjad lubama reisijal võtta muusikariist kaasa lennuki 
reisijatesalongi. Muusikariist peaks kuuluma käsipagasi piirnormi sisse. Lennuettevõtja peaks 
näitama selgelt, millised on muusikariistade lennukiga vedamise tasud ja tingimused. 

Kadunud või kahjustatud või hilinenud pagas

Selleks et hõlbustada kaebuste esitamist kadunud, kahjustatud või hilinenud pagasi kohta, 
tuleks põhimõtteliselt kõigis lennujaamades luua spetsiaalne pagasiga tegelev teenistus, mis 
paljudes lennujaamades on juba olemas. Selline teenistus annab reisijatele võimaluse esitada 
saabumisel kaebus ja kiirendab menetlusi. Lisaks tuleks üle liidu ühtlustatud kaebusevorm 
teha kättesaadavaks käesoleva määruse lisana. Lisal oleks see eelis, et vorm tõlgitakse 
kõikidesse ELi ametlikesse keeltesse. (Põhjendus 31, artikli 3 lõige 2). 


