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(Navedeni se postupak temelji na pravnoj osnovi predloženoj u nacrtu akta.)

Izmjene nacrta akta

U amandmanima Parlamenta izmjene nacrta akta označene su podebljanim 
kurzivom. Obični kurziv naznaka je tehničkim službama da se radi o 
dijelovima nacrta akta za koje se predlaže ispravak prilikom izrade konačnog 
teksta (na primjer očite pogreške ili izostavci u danoj jezičnoj verziji). Za 
predložene ispravke potrebna je suglasnost dotičnih tehničkih službi.

Zaglavlje svakog amandmana na postojeći akt koji se želi izmijeniti nacrtom 
akta sadrži i treći redak u kojem se navodi postojeći akt te četvrti redak u 
kojem se navodi odredba akta na koju se izmjena odnosi. Dijelovi teksta 
odredbe postojećeg akta koju Parlament želi izmijeniti, a koja je u nacrtu akta 
ostala nepromijenjena, označeni su podebljanim slovima. Za moguća 
brisanja u tim dijelovima teksta koristi se oznaka: [...].
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NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 261/2004 
o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i 
otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta te Uredbe (EZ) 2027/97 o odgovornosti zračnih 
prijevoznika u vezi s prijevozom putnika i njihove prtljage
(COM(2013) 0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 
(COM(2013) 0130),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 100. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7-
0066/2013),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 
2013.1,

– uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija2,

– uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za promet i turizam i mišljenje Odbora za unutarnje 
tržište i zaštitu potrošača (A7-0000/2013),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. zahtijeva od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno 
izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 
nacionalnim parlamentima.

                                               
1 Još nije objavljeno u Službenom listu.
2 Još nije objavljeno u Službenom listu.
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Amandman 1

Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) U predmetu C-22/11 (Finnair), 
Europski sud je odlučio da se koncept 
„uskraćenog ukrcaja” mora tumačiti kao da 
je povezan ne samo sa slučajevima u 
kojima je ukrcaj uskraćen zbog previše 
rezervacija već i u slučajevima kada je 
ukrcaj uskraćen na temelju drugih razloga, 
poput izvršnih razloga. Uz ovakvu potvrdu, 
nema razloga da se trenutna definicija 
„uskraćenog ukrcaja” izmijeni.

(5) U predmetu C-22/11 (Finnair), 
Europski sud je odlučio da se koncept 
„uskraćenog ukrcaja” mora tumačiti kao da 
je povezan ne samo sa slučajevima u 
kojima je ukrcaj uskraćen zbog previše 
rezervacija već i u slučajevima kada je 
ukrcaj uskraćen na temelju drugih razloga, 
poput izvršnih razloga. Definicija 
„uskraćenog ukrcaja” treba se odnositi na 
slučajeve kada je predviđeno vrijeme 
polaska promijenjeno na raniji odlazak s 
posljedicom da putnik propusti let.

Or. en

Obrazloženje

Trenutnu definiciju „uskraćenog ukrcaja” treba izmijeniti u svrhu uključivanja slučajeva 
kada putnik propusti let zbog pomicanja vremena polaska unaprijed.

Amandman 2

Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) Uredba (EZ) br. 261/2004 također se 
primjenjuje na putnike koji su rezervirali 
svoj zračni prijevoz kao dio paket 
aranžmana. Međutim, treba se pojasniti da 
putnici ne mogu zbrajati odgovarajuća 
prava, osobito prema ovoj Uredbi i prema 
Direktivi Vijeća 90/314/EEZ od 13. lipnja 
1990. o putovanjima, odmorima i kružnim 
putovanjima u paket aranžmanima. Putnici 
bi trebali imati mogućnost izbora prema 
kojem će zakonu podnijeti svoje pritužbe, 
ali ne bi smjeli imati pravo na zbrajanje 
odšteta za isti problem prema oba pravna 

(6) Uredba (EZ) br. 261/2004 također se 
primjenjuje na putnike koji su rezervirali 
svoj zračni prijevoz kao dio paket 
aranžmana. Međutim, treba se pojasniti da 
putnici ne mogu zbrajati odgovarajuća 
prava, osobito prema ovoj Uredbi i prema 
Direktivi Vijeća 90/314/EEZ od 13. lipnja 
1990. o putovanjima, odmorima i kružnim 
putovanjima u paket aranžmanima. Putnici 
bi trebali imati mogućnost izbora prema 
kojem će zakonu podnijeti svoje pritužbe, 
ali ne bi smjeli imati pravo na zbrajanje 
odšteta za isti problem prema oba pravna 
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akta. Putnici ne bi trebali brinuti na koji 
način će tour operatori rasporediti takve 
pritužbe među sobom.

akta.

Or. en

Obrazloženje

Brisanje posljednje rečenice razjašnjava činjenicu da su Uredba 261/2004 i Direktiva 
90/314/EEZ o putovanjima u paket aranžmanima dva različita pravna akta što znači da 
putnici trebaju uputiti svoja potraživanja samo izvršnom zračnom prijevozniku. Ako se, 
međutim, obveze podudaraju prema Uredbi 261 i direktivi o putovanjima u paketu
aranžmanu, putnici mogu odabrati prema kojem zakonodavstvu podnijeti zahtjev.

Amandman 3

Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Kako bi poboljšali razinu zaštite, 
putnicima ne bi trebalo uskratiti ukrcaj pri 
povratnom putovanju s dvosmjernom 
(povratnom) kartom ako nisu iskoristili 
polazno putovanje.

(7) Kako bi poboljšali razinu zaštite, 
putnicima se ne smije uskratiti ukrcaj pri 
povratnom putovanju s dvosmjernom 
(povratnom) kartom ako nisu iskoristili 
polazno putovanje.

Or. en

Obrazloženje

Cilj ovog pravila treba biti jasna zabrana u praksi.

Amandman 4

Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(8) Zasada, putnike se ponekad kažnjava 
zbog pogrešno napisanih imena, 
primjenom kaznenih administrativnih 
pristojbi. Razumne izmjene pogrešaka pri 
rezervaciji ne bi se trebale naplatiti s 
uvjetom da ne podrazumijevaju promjenu 

(8) Zasada, putnike se ponekad kažnjava 
zbog pogrešno napisanih imena, 
primjenom kaznenih administrativnih 
pristojbi. Izmjene pogrešaka pri rezervaciji 
ne bi se trebale naplatiti s uvjetom da ne 
podrazumijevaju promjenu vremena, 
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vremena, datuma, plana puta ili putnika. datuma, plana puta ili putnika.

Or. en

Obrazloženje

Pojam „razumne” izmjene ostavlja previše prostora za interpretaciju.

Amandman 5

Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(9) Treba se objasniti da u slučaju 
otkazivanja putnik, a ne zračni prijevoznik, 
odlučuje da li će izabrati vraćanje 
prevoznine, nastavak putovanja 
preusmjeravanjem ili putovanje kasnijeg 
dana.

(9) Treba se objasniti da u slučaju 
otkazivanja putnik, a ne zračni prijevoznik, 
odlučuje da li će izabrati vraćanje 
prevoznine, nastavak putovanja 
preusmjeravanjem ili putovanje kasnije 
istoga dana ili kasnijeg dana.

Or. en

Amandman 6

Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(9.a) Financijska zaštita putnika u slučaju 
pogreške zračnog prijevoznika ključna je 
komponenta učinkovitoga režima prava 
putnika. Kako bi se ojačala zaštita putnika 
u zračnom prometu u slučaju otkazivanja 
letova zbog nesolventnosti zračnog 
prijevoznika ili obustave usluga zračnog 
prijevoznika zbog ukidanja operativne 
licencije, zračni prijevoznici trebaju biti 
obvezni pružiti dovoljno dokaza sigurnosti 
za vraćanje prevoznine ili povratak 
putnika. 

Or. en
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Obrazloženje

Zahtjev za pružanjem dovoljno dokaza sigurnosti ostavlja prostor za nekoliko mjera koje 
zračni prijevoznici mogu poduzeti da bi zaštitili putnike u slučaju nesolventnosti. Druge 
mogućnosti mogu uključivati fond ili osiguranje. 

Amandman 7

Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(10) Zračne luke i korisnici zračnih luka 
kao što su zračni prijevoznici i tvrtke za 
zemaljske usluge trebaju surađivati kako bi 
smanjili utjecaj višestrukih problema u 
zračnom prijevozu na putnika 
osiguravanjem njihove skrbi i osiguranjem 
preusmjeravanja. U tu svrhu, trebali bi 
pripremiti planove za nepredviđene 
slučajeve za takve događaje i raditi zajedno 
da bi razvili takve planove.

(10) Upravno tijelo zračne luke i korisnici 
zračnih luka kao što su zračni prijevoznici,
tvrtke za zemaljske usluge i pružatelji 
usluga navigacije trebaju surađivati kako 
bi smanjili utjecaj višestrukih problema u 
zračnom prijevozu na putnika 
osiguravanjem njihove skrbi i osiguranjem 
preusmjeravanja. U tu svrhu, trebali bi 
pripremiti planove za nepredviđene 
slučajeve za takve događaje i raditi zajedno 
s nacionalnim, regionalnim ili lokalnim 
tijelima da bi razvili takve planove. 
Postojeće planove za nepredviđene 
slučajeve trebalo bi, po potrebi, sukladno 
tome prilagoditi.

Or. en

Obrazloženje

Mnoge zračne luke već imaju planove za nepredviđene slučajeve koje treba po potrebi 
prilagoditi. Uključivanje nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela u stvaranje takvih 
planova nužno je, posebno u slučajevima masovnih zastoja.

Amandman 8

Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(10.a) Zračni bi prijevoznici trebali 
uspostaviti postupke i koordinirane radnje 
kako bi pružili odgovarajuće podatke 
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putnicima koji čekaju. Ovim bi se 
postupcima trebalo jasno odrediti tko je 
odgovoran u svakoj od zračnih luka za 
organiziranje skrbi, pomoći, 
preusmjeravanja ili naknade te uspostaviti 
postupke i uvjete za pružanje ovih usluga.

Or. en

Amandman 9

Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(11) Uredba (EZ) br. 261/2004 trebala bi 
izričito uvesti pravo na odštetu za putnike 
koji trpe duga kašnjenja, u skladu s 
presudom Europskog suda pravde u 
Zajedničkim predmetima C-402/07 i C-
432/07 (Sturgeon). U isto vrijeme, 
vremenska granica iznad koje kašnjenja 
omogućuju ostvarivanja prava na odštetu 
trebala bi se povećati uzimajući u obzir 
financijski utjecaj na sektor i kako bi se
kao posljedicu izbjeglo povećanje 
učestalosti otkazivanja. Kako bi se
osiguralo da građani koji putuju unutar
EU-a dobiju jednake uvjete za odštetu, 
granica bi trebala biti jednaka za sva 
putovanja unutar Unije, ali bi trebala ovisiti 
o duljini putovanja u i iz trećih zemalja da 
bi se u obzir uzele izvršne teškoće na koje 
nailaze zračni prijevoznici kada se 
suočavaju s kašnjenjima u udaljenim 
zračnim lukama.

(11) Uredba (EZ) br. 261/2004 trebala bi 
izričito uvesti pravo na odštetu za putnike 
koji trpe duga kašnjenja, u skladu s 
presudom Europskog suda pravde u 
Zajedničkim predmetima C-402/07 i C-
432/07 Sturgeon. Kako bi se osiguralo da 
građani koji putuju unutar Unije dobiju 
jednake uvjete za odštetu, granica bi 
trebala biti jednaka za sva putovanja unutar 
Unije, ali bi trebala ovisiti o duljini 
putovanja u i iz trećih zemalja da bi se u 
obzir uzele izvršne teškoće na koje nailaze 
zračni prijevoznici kada se suočavaju s 
kašnjenjima u udaljenim zračnim lukama.

Or. en

Obrazloženje

Ova izmjena uzima u obzir izvjestiteljevo stajalište s obzirom na pragove iznad kojih 
kašnjenja zahtijevaju pravo naknade. Izvjestiteljevo je stajalište da ovi pragovi trebaju biti 
usklađeni s presudom Europskog suda u slučaju Sturgeon koja dodjeljuje putnicima, u slučaju 
dugih kašnjenja tj. duljih od tri sata, ista prava kao i putnicima čiji su letovi otkazani.
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Amandman 10

Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(11.a) U pogledu iznosa naknade, isti bi 
iznos trebalo primijeniti za sve letove 
unutar Unije, bez obzira na udaljenost. Za 
letove iz trećih zemalja, iznos naknade
trebao bi biti povezan s udaljenošću leta.

Or. en

Obrazloženje

Izvjestitelj zauzima stajalište da bi iznos naknade trebao biti jednak za sva putovanja unutar 
EU-a, ali bi trebao ovisiti o duljini putovanja u treće zemlje i iz njih da bi se u obzir uzele 
izvršne teškoće na koje nailaze zračni prijevoznici kada se suočavaju s kašnjenjima u 
udaljenim zračnim lukama.

Amandman 11

Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12) Da bi se osigurala pravna sigurnost, 
Uredba (EZ) br. 261/2004 trebala bi 
izravno potvrditi da promjena rasporeda 
letova ima sličan utjecaj na putnike kao i 
duga kašnjenja i stoga bi trebala 
omogućavati ostvarenje sličnih prava.

(12) Da bi se osigurala pravna sigurnost, 
Uredba (EZ) br. 261/2004 trebala bi 
izravno potvrditi da promjena rasporeda 
letova ima sličan utjecaj na putnike kao i 
duga kašnjenja ili uskraćeni ukrcaj i stoga 
bi trebala omogućavati ostvarenje sličnih 
prava.

Or. en
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Amandman 12

Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(13) Putnici koji propuste povezani let 
trebaju primiti odgovarajuću skrb dok 
čekaju preusmjeravanje. U skladu s 
načelom jednakog postupanja, ti putnici bi 
trebali podnijeti zahtjev za odštetu na 
temeljima sličnim onima putnika čiji letovi 
kasne ili su otkazani s obzirom na 
kašnjenje leta pri dolasku u konačno 
odredište njihovog putovanja.

(13) Putnici koji propuste povezani let 
zbog promjene rasporeda ili kašnjenja
trebaju primiti odgovarajuću skrb dok 
čekaju preusmjeravanje. U skladu s 
načelom jednakog postupanja, ti putnici bi 
trebali podnijeti zahtjev za odštetu na 
temeljima sličnim onima putnika čiji letovi 
kasne ili su otkazani s obzirom na 
kašnjenje leta pri dolasku u konačno 
odredište njihovog putovanja.

Or. en

Amandman 13

Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(13.a) U načelu, zračni prijevoznik koji je 
uzrokovao promjenu rasporeda ili 
kašnjenje dužan je ponuditi pomoć i 
preusmjeravanje. Međutim, da bi se 
smanjio ekonomski teret za dotičnog 
zračnog prijevoznika, naknada koju treba 
platiti putnicima trebala bi biti povezana s 
kašnjenjem prethodnog povezanog leta u 
točki transfera.

Or. en

Obrazloženje

Izvjestitelj smatra da s obzirom na veliki broj prijevoznika koji izvršavaju regionalne letove 
kraćih udaljenosti unutar EU-a, financijski teret koji proizlazi od plaćanja naknade trebao bi 
biti smanjen za te prijevoznike. Imajući to na umu, dvostruki uvjet dodan je zbog 
proporcionalnosti da ga se primijeni kada prethodni zračni prijevoznik prouzroči samo 
kratko kašnjenje koje na kraju rezultira propuštanjem povezanog leta te mnogo dužim 
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kašnjenjem na konačnom odredištu. 

Amandman 14

Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(16) Zračni prijevoznici trenutno se 
suočavaju s neograničenom odgovornošću 
za smještaj svojih putnika u slučaju 
izvanrednih okolnosti dugog trajanja. Ova 
nesigurnost zajedno s odsustvom 
predvidljive vremenske granice može 
ugroziti financijsku stabilnost zračnog 
prijevoznika. Zračni prijevoznik bi stoga
trebao biti u mogućnosti ograničiti 
pružanje skrbi nakon isteka određenog 
vremenskog razdoblja. Štoviše, planiranje 
za nepredviđene slučajeve i brzo 
preusmjeravanje trebalo bi smanjiti rizik da 
putnici dugo čekaju.

(16) Zračni prijevoznici trenutno se 
suočavaju s neograničenom odgovornošću 
za smještaj svojih putnika u slučaju 
izvanrednih okolnosti dugog trajanja. 
Zračni prijevoznik bi međutim trebao biti u 
mogućnosti ograničiti pružanje skrbi koja 
se tiče troškova smještaja i, u slučajevima 
kada putnici sami nađu smještaj, koja se 
tiče troškova i skrbi nakon isteka 
određenog vremenskog razdoblja. Štoviše, 
planiranje za nepredviđene slučajeve i brzo 
preusmjeravanje trebalo bi smanjiti rizik da 
putnici dugo čekaju.

Or. en

Obrazloženje

U slučaju masovnih zastoja, sve uključene strane (tijela, zračne luke, zračni prijevoznici, 
hoteli i putnici) trebaju prihvatiti zajedničku odgovornost da bi se situacija riješila. Obveza 
zračnog prijevoznika da pruži skrb može biti ograničena u pogledu cijena smještaja po noći i 
po putniku. Iznimka od ovog pravila se može donijeti kada putnici sami nađu smještaj. U tom 
slučaju zračni prijevoznik može ograničiti cijenu smještaja i skrbi nakon određenog vremena.

Amandman 15

Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(20) Putnici ne bi trebali samo biti ispravno 
obaviješteni o svojim pravima u slučaju 
poremećaja leta, već bi trebali biti i 
odgovarajuće obaviješteni o uzroku samog 
poremećaja, čim ta informacija bude 
dostupna. Ova informacija bi također 

(20) Putnici ne bi trebali samo biti ispravno 
obaviješteni o svojim pravima u slučaju 
poremećaja leta, već bi trebali biti i 
odgovarajuće obaviješteni o uzroku samog 
poremećaja, čim ta informacija bude 
dostupna. Ovu bi informaciju također 
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trebala biti pružena na mjestu na kojem je 
putnik kupio kartu putem posrednika 
utvrđenoga u Uniji.

trebao pružiti zračni prijevoznik na mjestu 
na kojem je putnik kupio kartu putem 
posrednika utvrđenoga u Uniji.

Or. en

Obrazloženje

Zračni prijevoznik je jedini pouzdani izvor informacija o uzrocima poremećaja leta.

Amandman 16

Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(23) U predmetu C-139/11 (Moré protiv 
KLM-a), Europski sud pravde pojasnio je 
da su vremenska ograničenja za pokretanje 
tužbi za dobivanje odštete određena u 
skladu s nacionalnim zakonima svake 
države članice.

(23) U predmetu C-139/11 (Moré protiv 
KLM-a), Europski sud pravde pojasnio je 
da su vremenska ograničenja za pokretanje 
tužbi za dobivanje odštete određena u 
skladu s nacionalnim zakonima svake 
države članice. U pogledu izvansudskih 
rješenja, vremenska su ograničenja 
određena u skladu s Direktivom 
2013/11/EU Europskog parlamenta i 
Vijeća o alternativnom rješavanju 
potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe br. 
2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ 
(Direktiva o alternativnom rješavanju 
potrošačkih sporova)1.
_________________________
1 SL L 165, 18.6.2013., str. 65.

Or. en

Amandman 17

Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(27) Kako bi se osiguralo da se oštećenje 
ili gubitak opreme za kretanje nadoknadi u 

(27) Kako bi se osiguralo da se oštećenje 
ili gubitak opreme za kretanje nadoknadi u 
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njenoj punoj vrijednosti, zračni 
prijevoznici bi trebali besplatno ponuditi 
osobama sa smanjenom pokretljivošću 
mogućnost da daju posebnu izjavu interesa, 
koja im slijedom Montrealske konvencije 
omogućava da traže punu odštetu za 
gubitak ili oštećenje.

njenoj punoj vrijednosti, zračni 
prijevoznici bi trebali besplatno ponuditi 
osobama s invaliditetom ili osobama sa 
smanjenom pokretljivošću mogućnost da 
daju posebnu izjavu interesa, koja im 
slijedom Montrealske konvencije 
omogućava da traže punu odštetu za 
gubitak ili oštećenje.

Or. en

Amandman 18

Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(28) Putnici su ponekad zbunjeni u vezi 
prtljage koju smiju ponijeti u zrakoplov, s 
obzirom na dimenzije, težinu i broj 
predmeta. Kako bi se osiguralo da su 
putnici u potpunosti svjesni dopuštene 
težine prtljage uključene u njihovu kartu, 
za ručnu i predanu prtljagu, zračni 
prijevoznici bi trebali jasno ukazati na 
dopuštenu težinu pri rezervaciji i u zračnoj 
luci.

(28) Putnici su ponekad zbunjeni u vezi 
prtljage koju smiju ponijeti u zrakoplov, s 
obzirom na dimenzije, težinu i broj 
predmeta. Kako bi se osiguralo da su 
putnici u potpunosti svjesni dopuštene 
težine prtljage uključene u njihovu kartu, 
za ručnu i predanu prtljagu, zračni 
prijevoznici bi trebali jasno ukazati na 
dopuštenu težinu prije rezervacije, u svim 
kanalima distribucije uključujući 
računalne sustave rezervacija i u trenutku 
registracije u zračnoj luci. Organizatori bi 
trebali na odgovarajući način obavijestiti 
putnike.

Or. en

Obrazloženje

U svrhu transparentnosti, informacije trebaju biti dostupne i kroz sve distribucijske kanale, 
osobito u računalnim sustavima rezervacija putem kojih je rezervirana velika većina 
zrakoplovnih karata. Oko 70 % zrakoplovnih karata u Europi prodaje se preko posrednika.
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Amandman 19

Prijedlog Uredbe
Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(31) S obzirom na kratke rokove za 
podnošenje pritužba i prigovora za 
izgubljenu, oštećenu i zakašnjelu prtljagu, 
zračni prijevoznici bi trebali dati 
putnicima mogućnost da podnesu pritužbu
osiguravanjem obrasca za pritužbe u 
zračnoj luci. Obrazac može biti i obrazac 
za zajednički Zapisnik o nepravilnostima 
pošiljke (PIR).

(31) S obzirom na kratke rokove za 
podnošenje pritužba i prigovora za 
izgubljenu, oštećenu i zakašnjelu prtljagu, 
posebnu službu za podnošenje pritužbi 
povezanih s prtljagom trebalo bi postaviti 
u sve zračne luke gdje putnici imaju
mogućnost da po dolasku podnesu 
pritužbu. U tu svrhu, zračni prijevoznici bi 
putnicima trebali osigurati obrazac za 
pritužbe. Obrazac može biti i obrazac za 
zajednički Zapisnik o nepravilnostima 
pošiljke (PIR). Usklađeni obrazac za 
pritužbe za čitavu Uniju potrebno je 
navesti u Prilogu 2.a ovoj Uredbi.

Or. en

Obrazloženje

Iz praktičnih razloga, posebna služba za podnošenje pritužbi povezanih s prtljagom trebala bi 
biti dostupna u svim zračnim lukama kako bi se ubrzao i olakšao postupak. Obrazac koji je 
normiran diljem EU-a treba biti dostupan zajedno s revidiranom uredbom.

Amandman 20

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka -1. (nova)
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 1. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

-1. U članku 1. stavku 1. umeće se 
sljedeća točka:
„(ca)” propuste povezani let.

Or. en
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Obrazloženje

Slijedom novog članka 6.a o „propuštenim povezanim letovima” predmet Uredbe kako je 
definiran u članku 1. stavku 1. treba sukladno izmijeniti.

Amandman 21

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 1. – podtočka ba (nova)
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 2. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Točka (g) zamjenjuje se sljedećim:
‚(g) „rezervacija” znači činjenica da 
putnik ima kartu ili neki drugi dokaz koji 
pokazuje da je zračni prijevoznik ili 
organizator primio i registrirao 
rezervaciju;’.

Or. en

Obrazloženje

Ova izmjena u skladu je s novom definicijom iz članka 2. točke (d).

Amandman 22

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 1. – podtočka c
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 2. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

‚„Osoba sa smanjenom pokretljivošću’ 
znači svaka osoba kako je definirano 
člankom 2.a Uredbe (EZ) br. 1107/2006 o 
pravima osoba s invaliditetom i osoba 
smanjene pokretljivosti u zračnom 
prijevozu;’

‚„Osoba s invaliditetom ili osoba sa 
smanjenom pokretljivošću” znači svaka 
osoba kako je definirano člankom 2.
točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1107/2006 o 
pravima osoba s invaliditetom i osoba 
smanjene pokretljivosti u zračnom 
prijevozu;’

Or. en
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Amandman 23

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 1. – točka ca (nova)
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 2. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ca) Točka (j) zamjenjuje se sljedećim:
‚(j) „uskraćeni ukrcaj” znači uskraćivanje 
ukrcaja na let putnicima usprkos
njihovom predočenju za ukrcaj sukladno 
uvjetima iz članka 3. stavka 2., osim u 
slučajevima kada postoje opravdani 
temelji da im se ukrcaj uskrati, bilo iz 
zdravstvenih razloga, sigurnosti ili zaštite 
ili neadekvatne putne dokumentacije. Let 
za koji je predviđeno vrijeme polaska 
pomaknuto unaprijed s posljedicom 
putnikovog propuštanja tog leta, smatrat 
će se letom za koji je putniku uskraćen 
ukrcaj.’

Or. en

Obrazloženje

Trenutnu definiciju „uskraćenog ukrcaja” treba izmijeniti u svrhu uključivanja slučajeva 
kada putnik propusti let zbog pomicanja vremena polaska unaprijed.

Amandman 24

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 1. – podtočka e
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 2. – točka o

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(o) „povezani let” znači let koji, prema 
pojedinačnom ugovoru o prijevozu, 
omogućava putniku da stigne na točku 
transfera kako bi otišao na drugi let, ili, 
gdje to odgovara kontekstu, znači da drugi 
let polazi s točke transfera;

(o) „povezani let” znači let koji, prema 
pojedinačnom ugovoru o prijevozu, a na 
temelju jedne rezervacije, omogućava 
putniku da stigne na točku transfera kako 
bi otišao na drugi let, ili, u kontekstu 
članka 6.a, znači da drugi let polazi s točke 
transfera;
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Or. en

Obrazloženje

Izraz „jedna rezervacija” dodan je zbog pojašnjenja da se izbjegnu problemi u slučajevima 
kada su odvojene karte kupljene zajedno jednom transakcijom. Dodavanje članka 6.a odnosi 
se na odredbe u vezi s povezanim letovima.

Amandman 25

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 1. – podtočka e
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 2. – točka s

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(s) „cijena karte” znači puna cijena karte 
plaćena za kartu i uključuje zračnu 
pristojbu, sve primjenjive poreze, naknade 
i davanja za sve obavezne i neobavezne 
usluge uključene u kartu;

(s) „cijena karte” znači puna cijena karte 
plaćena za kartu, uključujući zračnu 
pristojbu, sve primjenjive poreze, naknade 
i davanja za sve obavezne i neobavezne 
usluge uključene u kartu.

Cijena karte uvijek uključuje troškove 
registracije za let, dodjeljivanje karata i 
izdavanja karte za ukrcaj, nošenja 
najmanje dopuštene težine prtljage i 
neophodnih predmeta, kao i troškove 
povezane s plaćanjem kao što su naknade 
za kreditne kartice;

Or. en

Obrazloženje

U svrhu jasnoće i transparentnosti treba odrediti paket osnovnih usluga koje treba uključiti u 
cijenu karte.

Amandman 26

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 1. – podtočka e
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 2. – točka t
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(t) „cijena leta” znači vrijednost dobivena 
množenjem cijene karte s omjerom između 
udaljenosti leta i ukupne udaljenosti 
putovanja pokrivenih kartom;

(t) „cijena leta” znači vrijednost dobivena 
množenjem cijene karte s omjerom između 
udaljenosti leta i ukupne udaljenosti 
putovanja pokrivenih kartom; kada cijena 
karte nije poznata, vrijednost nadoknade 
odgovara iznosu plaćene nadopune za 
mjesto u prvoj klasi na letu;

Or. en

Obrazloženje

Koncept „cijena leta” kojega je predložila Komisija ne funkcionira kada je let ponuđen kao 
dio paketa odmora jer „cijena leta” nije naznačena na karti. Predložena izmjena ima cilj 
ispraviti ovo stanje. Dodatni dio definicije određuje razinu povrata na vrijednost mjesta iz 
prve klase na dotičnom letu. Ovu definiciju treba primijeniti u kontekstu djelomičnog povrata 
nakon premještaja u niži razred.

Amandman 27

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 1. – podtočka e
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 2. – točka w

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(w) „zadržavanje zrakoplova na zemlji” 
znači, pri polasku, vremensko razdoblje u 
kojem zrakoplov stoji na zemlji između 
početka ukrcaja putnika i vremena polaska 
zrakoplova, ili, pri dolasku, vrijeme 
između slijetanja zrakoplova i početka 
iskrcaja putnika;

(w) „zadržavanje zrakoplova na zemlji” 
znači, pri polasku, vremensko razdoblje u 
kojem zrakoplov stoji na zemlji između 
završetka ukrcaja putnika i vremena 
polaska zrakoplova, ili, pri dolasku, 
vrijeme između slijetanja zrakoplova i 
početka iskrcaja putnika;

Or. en

Obrazloženje

Vrijeme ukrcaja kao takvo ne bi trebalo uključivati zadržavanje zrakoplova na zemlji jer ono 
ovisi o veličini zrakoplova. Kašnjenje zrakoplova trebalo bi biti izračunato u apsolutnom 
smislu, a ne s obzirom na pojedinačni zrakoplov.
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Amandman 28

Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 2. – podtočka a
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 3. – stavak 2. – točka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) potvrdili rezervaciju na letu u pitanju i, 
osim u slučaju otkazivanja na koje se 
odnosi članak 5. i u slučaju promjene 
rasporeda na koje se odnosi članak 6., 
prisutni su za ukrcaj,

(a) potvrdili su rezervaciju na letu u pitanju 
i, osim u slučaju otkazivanja na koje se 
odnosi članak 5. i u slučaju promjene 
rasporeda na koje se odnosi članak 6. ili u 
slučaju povezanoga leta iz članka 6.a, 
prisutni su za ukrcaj,

Or. en

Obrazloženje

Izmjenom se mijenja tekst u skladu s novim člankom 6.a o „propuštenom povezanom letu”.

Amandman 29

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 2. – podtočka aa (nova)
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 3. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:
„3. Ova se Uredba ne primjenjuje na 
putnike koji putuju besplatno ili po 
umanjenoj tarifi koja nije dostupna 
izravno ili neizravno javnosti. Međutim, 
primjenjuje se na putnike kojima je karta 
izdana u okviru programa „frequent 
flyer” ili preko drugih komercijalnih 
programa zračnog prijevoznika ili 
organizatora.”

Or. en

Obrazloženje

Ova je izmjena u skladu s novom definicijom iz članka 2. točke (d).
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Amandman 30

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 2. – podtočka b
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 3. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

„4. Ne dovodeći u pitanje članak 8. stavak 
6. ova Uredba se primjenjuje samo na 
putnike koji se prevoze motoriziranim 
zrakoplovom s fiksnim krilima. Međutim, 
kada se dio putovanja izvrši, u skladu s 
ugovorom o prijevozu, drugim oblikom 
prijevoza ili helikopterom, ova Uredba će 
se primijeniti na cijelo putovanje a dio 
putovanja izvršen drugim oblikom 
prijevoza smatrati će se povezanim letom 
za svrhe ove Uredbe.”

„4. Ne dovodeći u pitanje članak 8. stavak 
6. ova Uredba se primjenjuje samo na 
putnike koji se prevoze motoriziranim 
zrakoplovom s fiksnim krilima. Međutim, 
kada se dio putovanja izvrši, u skladu s 
ugovorom o prijevozu, drugim oblikom 
prijevoza ili helikopterom, članak 6.a će se 
primijeniti na cijelo putovanje a dio 
putovanja izvršen drugim oblikom 
prijevoza smatrat će se povezanim letom 
za svrhe ove Uredbe.”

Or. en

Amandman 31

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 2. – podtočka c
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 3. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

„6. Ova Uredba će se također primijeniti na 
putnike prevezene prema ugovorima paket 
aranžmana, ali neće utjecati na prava 
putnika prema Direktivi Vijeća 
90/314/EEZ. Putnik će imati pravo 
podnijeti pritužbe prema Uredbi i prema 
Direktivi Vijeća 90/314/EEZ, ali ne može s 
obzirom na iste činjenice zbrajati prava 
prema oba pravna akta ako prava štite iste 
interese ili imaju isti cilj. Ova Uredba neće 
se primijeniti na slučajeve kada je paket 
aranžman otkazan ili kasni iz razloga koji 

„6. Ova Uredba će se također primijeniti na 
putnike u zračnom prometu prevezene 
prema ugovorima paket aranžmana, ali 
neće utjecati na prava putnika prema 
Direktivi Vijeća 90/314/EEZ. Putnik će 
imati pravo podnijeti pritužbe zračnom 
prijevozniku prema Uredbi i organizatoru 
prema Direktivi Vijeća 90/314/EEZ, ali ne 
može s obzirom na iste činjenice zbrajati 
prava prema oba pravna akta ako prava 
štite iste interese ili imaju isti cilj. Ova 
Uredba neće se primijeniti na slučajeve 
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nisu kašnjenje ili otkazivanje leta.” kada je paket aranžman otkazan ili kasni iz 
razloga koji nisu kašnjenje ili otkazivanje 
leta.”

Or. en

Obrazloženje

Ova je izmjena unesena radi pojašnjenja. Uredba 261/2004 i Direktiva 90/314/EEZ o 
putovanjima u paket aranžmanima dva su različita pravna akta. Mora biti jasno da putnici ne 
mogu zbrajati prava prema oba pravna akta.

Amandman 32

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 3. – podtočka a
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim: Briše se.
„3. Ako je ukrcaj uskraćen putnicima 
protiv njihove volje, izvršni zračni 
prijevoznik će to odmah putnicima 
nadoknaditi u skladu s člankom 7. i 
pomoći im u skladu s člankom 8. Kada se 
putnik odluči za preusmjeravanja prvom 
mogućom prilikom slijedom članka 8. 
stavka 1, točke (b) i kada je vrijeme 
polaska najmanje dva sata nakon 
prvotnog vremena polaska, izvršni zračni 
prijevoznik će pomoći putniku u skladu s 
člankom 9.”

Or. en

Obrazloženje

Postojeća uredba predviđa primjenu članka 9. bez vremenske odgode. Treba tako i ostati. 
Putnici kojima je iz neopravdanih razloga uskraćen ukrcaj u skladu s člankom 9. stavkom 1. 
točkom (a) ne smiju do ukrcaja čekati 2 sata na obroke i osvježavajuće napitke.
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Amandman 33

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 3. – podtočka b
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

„4. Stavci 1., 2. i 3. će se također 
primijeniti na povratne karte kada je 
putnicima uskraćen ukrcaj pri povratnom 
putovanju na temelju toga da se on/ona
nisu iskoristili polazno putovanje ili nisu 
platili dodatnu naplatu u tu svrhu.

„4. Putnicima neće biti uskraćen ukrcaj pri 
povratnom putovanju na temelju toga da 
nisu iskoristili polazno putovanje povratne 
karte ili nisu platili dodatnu naplatu u tu 
svrhu. Ako je putnicima uskraćen ukrcaj 
protiv njihove volje iz takvih razloga, 
primjenjuju se stavci 1. i 2. Nadalje, 
izvršni zračni prijevoznik će dotičnim 
putnicima odmah nadoknaditi štetu u 
skladu s člankom 7. i pružiti im pomoć u 
skladu s člancima 8. i 9.

Or. en

Obrazloženje

Praksa zračnih prijevoznika proturječi interesima potrošača i treba se ubuduće spriječiti 
jasnom pravnom osnovom. U pogledu primjene članka 9. upućuje se na prijašnji amandman.

Amandman 34

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 3. – podtočka b
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Kada putnik, ili posrednik koji djeluje u 
ime putnika, prijavi pogrešno napisano ime 
jednog ili nekoliko putnika uključenih u 
isti ugovor o prijevozu što može dovesti do 
uskraćivanja ukrcaja, zračni prijevoznik će 
to ispraviti najmanje jednom do 48 sati 
prije polaska bez dodatne naplate putniku 
ili posredniku, osim kada je spriječen da to 
učini nacionalnim ili međunarodnim 
zakonom.”

5. Kada putnik, ili posrednik koji djeluje u 
ime putnika, prijavi pogrešno napisano ime 
jednog ili nekoliko putnika uključenih u 
isti ugovor o prijevozu što može dovesti do 
uskraćivanja ukrcaja, zračni prijevoznik će 
ispraviti te pogreške najmanje jednom do 
48 sati prije polaska bez dodatne naplate 
putniku ili posredniku, osim kada je 
spriječen da to učini nacionalnim ili 
međunarodnim zakonom.”
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Or. en

Obrazloženje

Budući da pogreške mogu imati različite uzroke, izmjenom se osigurava da se može ispraviti 
više od jedne pogreške.

Amandman 35

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 3. – podtočka ba (nova)
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 4. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ba) umeće se sljedeći stavak:
„5.a Stavci 1., 2. i 3. također će se 
primijeniti ako putnik propusti let zbog:
– uzlijetanja prije predviđenog vremena 
polaska, a putnik je na vrijeme stigao u 
zračnu luku u skladu s člankom 3. 
stavkom 2.; ili 
– predviđeno vrijeme polaska pomaknuto 
je unaprijed, a putnik nije o tome 
obaviješten najmanje 24 sata unaprijed. 
Teret dokazivanja da je putnik bio na 
vrijeme obaviješten o promjeni 
predviđenog vremena polaska leži na 
izvršnom zračnom prijevozniku.”

Or. en

Obrazloženje

Bilo je slučajeva u kojima je putnik stigao na vrijeme, no let je krenuo ranije od predviđenog. 
Trebalo bi pojasniti da je riječ o vrsti uskraćenog ukrcaja.

Amandman 36

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 4. – podtočka a 
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 5. – stavak 1. – točka a
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

„(a) bude ponuđeno od strane zračnog 
prijevoznika izbor između naknade, 
nastavka putovanja preusmjeravanjem 
putovanja na kasniji dan, u skladu s 
člankom 8.; te da

„(a) imaju pravo birati između naknade, 
nastavka putovanja preusmjeravanjem ili 
putovanja kasnije na isti dan ili na kasniji 
dan koje im nudi zračni prijevoznik, u 
skladu s člankom 8.; i

Or. en
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 4. – podtočka ab (nova)
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ab) stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:
„2. Kada se putnike obavješćuje o 
otkazivanju leta, izvršni zračni prijevoznik 
ili organizator će ih u potpunosti 
obavijestiti o njihovim pravima u skladu s 
člankom 5. stavkom 1. te o mogućim 
zamjenskim načinima prijevoza.”

Or. en

Obrazloženje

Cilj je ove izmjene jačanje prava putnika na obavješćivanje u slučaju otkazivanja leta.

Amandman 38

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 4. – podtočka b
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

„3. Zračni prijevoznik neće biti obavezan 
platiti odštetu u skladu s člankom 7. ako 

„3. Zračni prijevoznik neće biti obavezan 
platiti odštetu u skladu s člankom 7. ako 



PR\1002222HR.doc 27/75 PE510.868v02-00

HR

može dokazati da je otkazivanje 
uzrokovano izvanrednim okolnostima i da 
se otkazivanje nije moglo izbjeći ni da su 
sve razumne mjere poduzete. Na takve 
izvanredne okolnosti može se pozivati 
samo utoliko da utječu na let u pitanju ili 
prijašnji let istog zrakoplova. ”

može dokazati da su ispunjena dva uvjeta:
– da je otkazivanje uzrokovano 
izvanrednim okolnostima, i
– da se otkazivanje nije moglo izbjeći ni da 
su sve mjere ispravno poduzete.

Ako tehničke pogreške proizlaze iz takvih 
izvanrednih okolnosti, na njih se može 
pozivati samo utoliko koliko utječu na let u 
pitanju ili prijašnji let istog zrakoplova.”

Or. en

Obrazloženje

Cilj je izmjene pojasniti da trebaju biti ispunjena oba uvjeta kako bi izvršni zračni 
prijevoznici bili izuzeti od plaćanja odštete u slučaju otkazivanja leta. Riječju „ispravno” 
ostavlja se manje prostora za interpretaciju u pogledu svih mjera koje je potrebno poduzeti 
kako bi se izbjegla otkazivanja.
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 4. – podtočka c
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 5. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

„5. U zračnim lukama u kojima godišnji 
promet nije bio manji od tri milijuna
putnika tijekom najmanje tri zadnje godine, 
upravno tijelo zračne luke osigurat će da 
su operativne usluge zračne luke i 
korisnika zračne luke, osobito zračnih 
prijevoznika i dobavljača za zemaljske 
usluge, koordinirane potpunim planom za 
nepredviđene slučajeve višestrukih 
otkazivanja i/ili kašnjenja letova koji vode 
do značajnog broja putnika koji čekaju u 
zračnoj luci, uključujući slučajeve 
nesolventnosti zračnog prijevoznika ili 
ukidanje operativne licencije. Plan za 
nepredviđene slučajeve utvrdit će se kako 
bi se pružile odgovarajuće informacije i 
pomoć putnicima koji čekaju. Upravno 
tijelo zračne luke će Nacionalno 

„5. U zračnim lukama u kojima godišnji 
promet nije bio manji od milijun i pol
putnika tijekom najmanje tri uzastopne
godine, upravno tijelo zračne luke, u 
suradnji s korisnicima zračne luke, 
osobito zračnim prijevoznicima, 
dobavljačima za zemaljske usluge, 
pružateljima usluga navigacije i 
prodajnim mjestima u zračnoj luci, 
uspostavit će potpune planove za 
nepredviđene slučajeve kojima će 
osigurati odgovarajuću koordinaciju 
zračne luke i korisnika zračne luke u 
pogledu mogućih višestrukih otkazivanja 
i/ili kašnjenja letova koji vode do 
značajnog broja putnika koji čekaju u 
zračnoj luci, uključujući slučajeve 
nesolventnosti zračnog prijevoznika ili 
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provedbeno tijelo imenovano slijedom 
članka 16., o planu za nepredviđene 
slučajeve i svim izmjenama tog plana. U 
zračnim lukama koje su ispod gore 
navedene granice, upravno tijelo zračne 
luke potrudit će se u razumnoj mjeri da 
koordinira korisnike zračne luka i pomogne 
i informira putnike koji čekaju u takvim 
situacijama.

ukidanje operativne licencije. 
Uspostavljanje planova za nepredviđene 
slučajeve prema potrebi također uključuje 
sudjelovanje relevantnih nacionalnih, 
regionalnih ili lokalnih tijela i 
organizacija. Upravno tijelo zračne luke će 
Nacionalno provedbeno tijelo imenovano 
slijedom članka 16. obavijestiti o planu za 
nepredviđene slučajeve i svim izmjenama 
tog plana. U zračnim lukama koje su ispod 
gore navedene granice, upravno tijelo 
zračne luke potrudit će se u razumnoj mjeri 
da koordinira korisnike zračne luke i 
pomogne i informira putnike koji čekaju u 
takvim situacijama.

Or. en

Obrazloženje

U interesu putnika granica od tri milijuna putnika godišnje za zračne se luke smatra 
previsokom te bi trebala biti smanjena na 1,5 milijuna. Potrebno je jasno navesti sudjelovanje 
korisnika zračne luke te nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela u izradi planova za 
nepredviđene slučajeve. Glavni cilj koji treba postići izradom planova za nepredviđene 
slučajeve jest taj da se osigura odgovarajuća koordinacija svih zainteresiranih strana.

Amandman 40

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 4. – podtočka ca (nova)
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 5. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ca) dodaje se sljedeći stavak 5.a:
„5.a Premda temeljem ove uredbe nije 
dopušteno smanjenje obveza zračnih 
prijevoznika, planovi za nepredviđene 
slučajeve predviđeni stavkom 5. uspostavit 
će se radi definiranja koordiniranog 
djelovanja kada je ono potrebno za 
osiguravanje odgovarajućih informacija i 
pomoći putnicima koji čekaju, a posebno 
osobama s invaliditetom te osobama 
smanje pokretljivosti, ponajprije u 
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pogledu:
– pružanja informacija putnicima koji 
čekaju u zračnoj luci ili idu prema njoj 
kako bi krenuli na zračno putovanje;
– pružanja smještaja na licu mjesta kada 
veliki broj putnika koji čeka premašuje 
raspoložive kapacitete hotelskog 
smještaja;
– pružanja informacija i pomoći 
putnicima s ograničenjima utvrđenima u 
članku 9. stavcima 4. i 5.;
– preusmjeravanja putnika koji čekaju 
zamjenskim prijevoznicima i vrstama 
prijevoza uz ograničene ili nikakve 
troškove za putnike, ako je izvršni 
prijevoznik obustavio davanje usluga.

Or. en

Obrazloženje

Ova je izmjena usko povezana s prethodnom izmjenom članka 5. stavka 5. Njom se želi 
detaljnije naznačiti što bi točno trebali uključivati planovi za nepredviđene slučajeve što se 
tiče informacija i pomoći. Potrebe osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti 
zahtijevaju posebnu pozornost.
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 4. – podtočka cb (nova)
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 5. – stavak 5.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(cb) dodaje se sljedeći stavak 5.b:
„5.b Zračni prijevoznici razradit će i 
uvesti detaljne postupke koji će im 
omogućiti učinkovito i dosljedno 
usklađivanje s ovom Uredbom, posebno u 
slučajevima kašnjenja, otkazivanja, 
uskraćenog ukrcaja, masovnih zastoja i 
nesolventnosti. Ovim će se postupcima 
jasno odrediti koji je predstavnik zračnog 
prijevoznika odgovoran u svakoj od 
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zračnih luka za organiziranje skrbi, 
pomoći, preusmjeravanja ili naknade te 
definirati postupci i uvjeti za pružanje 
ovih usluga. Zračni prijevoznik će 
Nacionalno provedbeno tijelo imenovano 
slijedom članka 16. obavijestiti o ovim 
postupcima i svim njihovim izmjenama.”

Or. en
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 4. – podtočka cc (nova)
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 5. – stavak 5.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

(cc) dodaje se sljedeći stavak 5.c:
„5.c U slučaju otkazivanja leta zbog 
nesolventnosti zračnog prijevoznika ili 
obustave usluga zračnog prijevoznika
zbog ukidanja operativne licencije, putnici 
će imati pravo na naknadu ili na povratni 
let do točke polaska u skladu s točkom (a) 
članka 8. stavka 1. i pravo na skrb kako je 
određeno u članku 9. Zračni prijevoznici 
će pružiti dovoljno dokaza sigurnosti za 
troškove vraćanja prevoznine i povratka 
putnika.”

Or. en

Obrazloženje

Kada zračni prijevoznik obustavi davanje usluga, mnogo putnika nema mogućnost prigovora 
protiv zračnog prijevoznika kako bi nadoknadili trošak svojih neiskorištenih karata ili 
ostvarili povratak u domovinu ako su ostali čekati u inozemstvu. Kako bi se prevladao jaz u 
zaštiti putnika izvjestitelj predlaže da se prijedlog Uredbe Komisije izmijeni unošenjem 
odredbe kojom se nudi slična zaštita onoj koja se pruža klijentima paket aranžmana u okviru 
Direktive 90/314/EEZ o putovanjima u paket aranžmanima. Obveza zračnih prijevoznika da 
pruže dovoljno dokaza sigurnosti ostavlja im prostora za poduzimanje potrebnih mjera kao 
što su stvaranje fondova ili zaključivanje osiguranja.
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 5.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 6. – stavak 1. – uvodni tekst

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Kada izvršni zračni prijevoznik ima 
razumno očekivanje da će let kasniti, ili 
kada izvršni zračni prijevoznik odgodi 
predviđeno vrijeme polaska za poslije 
predviđenog vremena polaska, putnicima 
će izvršni zračni prijevoznik ponuditi:

1. (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Or. en

Obrazloženje

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 5.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 6. – stavak 1. – točka ii.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

ii. kada je kašnjenje od najmanje pet sati i 
uključuje jednu ili nekoliko noći, pomoć je 
određena člankom 9. stavkom 1. točkom 
(b) i člankom 9. stavkom 1. točkom (c); te
da

ii. kada je kašnjenje najmanje tri sata i 
uključuje noćne sate, pomoć određenu u 
točkama (b) i (c) članka 9. stavka 1.; te

Or. en

Obrazloženje

Izmjena je u skladu s presudom Europskog suda u zajedničkim predmetima C-402/07 i C-
432/07, Sturgeon protiv Condora i Böck & Lepuschitz protiv Air Francea, koja dodjeljuje 
putnicima, u slučaju dugih kašnjenja, tj. više od tri sata, ista prava kao i putnicima čiji su 
letovi otkazani. Razdoblje odgode od pet sati stoga se zamjenjuje razdobljem od tri sata.
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 5.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 6. – stavak 1. – točka iii.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

iii. kada je kašnjenje najmanje pet sati, 
pomoć je određena člankom 8. stavkom 1. 
točkom (a).

iii. kada je kašnjenje najmanje tri sata, 
pomoć određenu člankom 8. stavkom 1.

Or. en

Obrazloženje

Izmjena je u skladu s presudom Europskog suda u zajedničkim predmetima C-402/07 i C-
432/07, Sturgeon protiv Condora i Böck & Lepuschitz protiv Air Francea, koja dodjeljuje 
putnicima, u slučaju dugih kašnjenja, tj. više od tri sata, ista prava kao i putnicima čiji su 
letovi otkazani. Razdoblje odgode od pet sati stoga se zamjenjuje razdobljem od tri sata. Vidi 
također izmjenu članka 6. stavka 1. točke ii.
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 5.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 6. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

1.a Umeće se sljedeći stavak:
„1a. Kada izvršni zračni prijevoznik 
pomakne predviđeno vrijeme polaska za 
više od tri sata, putnicima nudi vraćanje 
prevoznine iz točke (a) članka 8. stavka 1. 
ili nastavak putovanja preusmjeravanjem 
iz točke (b) članka 8. stavka 1. Putnik 
može sam organizirati preusmjeravanje te 
zatražiti nadoknadu odgovarajućih 
troškova ako izvršni zračni prijevoznik ne 
ponudi izbor nastavka putovanja 
preusmjeravanjem iz točke (b) članka 8.
stavka 1.”

Or. en
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Obrazloženje

Kada izmijenjeni raspored letenja uključuje predugu odgodu, putnicima se nudi mogućnost 
da zatraže nadoknadu prevoznine ili nastavak putovanja preusmjeravanjem. K tome, u skladu 
s novom odredbom iz članka 8. stavka 6.a, putnicima bi trebalo ponuditi mogućnost da sami 
organiziraju nastavak putovanja preusmjeravanjem te zatraže nadoknadu s tim povezanim 
troškova ako izvršni zračni prijevoznik ne ponudi mogućnost organizacije nastavka putovanja 
preusmjeravanjem.
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 5.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 6. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

(a) pet sati ili više nakon predviđenog 
vremena dolaska za sva putovanja unutar 
Zajednice i za putovanja od 3500
kilometara ili manje za putovanja u/iz 
trećih zemalja;

(a) tri sata ili više nakon predviđenog 
vremena dolaska za sva putovanja unutar 
Unije i za putovanja od 3 500 kilometara 
ili manje za putovanja u/iz trećih zemalja;

Or. en

Obrazloženje

Izmjena je u skladu s presudom Europskog suda u zajedničkim predmetima C-402/07 i C-
432/07, Sturgeon protiv Condora i Böck & Lepuschitz protiv Air Francea, koja dodjeljuje 
putnicima, u slučaju dugih kašnjenja, tj. više od tri sata, ista prava kao i putnicima čiji su 
letovi otkazani. Izvjestitelj stoga predlaže zamjenu razdoblja odgode od pet sati s razdobljem 
od tri sata. Izvjestitelj, međutim, dijeli mišljenje Komisije kako bi takva razdoblja trebala biti 
ista za sva putovanja unutar EU-a. 
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 5.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 6. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

(b) devet sati ili više nakon predviđenog 
vremena dolaska za sva putovanja unutar 
Zajednice i za putovanja između 3500 i 

(b) pet sati ili više nakon predviđenog 
vremena dolaska za sva putovanja unutar 
Zajednice i za putovanja od više od 3 500
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6000 kilometara za putovanja u/iz trećih 
zemalja;

kilometara za putovanja u/iz trećih 
zemalja;

Or. en

Obrazloženje

Izvjestitelj dijeli mišljenje Komisije da bi granice trebale ovisiti o daljini putovanja u i iz 
trećih zemalja da bi se u obzir uzele izvršne teškoće na koje nailaze zračni prijevoznici kada 
se suočavaju s kašnjenjima u udaljenim zračnim lukama. Međutim, izvjestitelj ne dijeli stav 
Komisije da bi granice trebale biti povećane. Predlaže se stoga da se razdoblje od devet sati 
zamijeni razdobljem od pet sati. Daljine putovanja iz članka 6. stavka 2 točaka (a), (b) i (c) 
trebale bi biti pojednostavljene kako bi se uklonile moguće nejasnoće kako za zračne 
prijevoznike tako i za putnike.

Amandman 49

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 5.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 6. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

(c) dvanaest sati ili više nakon 
predviđenog vremena dolaska za 
putovanja iz/u trećih zemalja od 6000 
kilometara i više.

Briše se.

Or. en

Obrazloženje

Predlaže se brisanje razdoblja od dvanaest sati te razdaljine od 6 000 km ili više kako bi se 
pojednostavio članak 6. stavak 2. te uklonile moguće nejasnoće kako za zračne prijevoznike 
tako i za putnike. Brisanje točke (c) u skladu je s logikom izmjena predloženih u članku 6. 
stavku 2. točkama (a) i (b), kojima se utvrđuju razdaljine granicu na 3 500 km ili manje 
odnosno više od 3 500 km. Ne bi trebale postojati druge granice.

Amandman 50

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 5.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 6. – stavak 4.
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Tekst koji je predložila Komisija Amandman

4. Zračni prijevoznik neće biti obavezan 
platiti odštetu u skladu s člankom 7. ako 
može dokazati da je otkazivanje 
uzrokovano izvanrednim okolnostima i da
se otkazivanje nije moglo izbjeći ni da je 
poduzeo sve razumne mjere. Na takve 
izvanredne okolnosti može se pozivati 
samo ukoliko utječu na let u pitanju ili 
prijašnji let istog zrakoplova.

4. Zračni prijevoznik neće biti obavezan 
platiti odštetu u skladu s člankom 7. ako 
može dokazati da su ispunjena dva uvjeta:
– kašnjenje leta ili promjena rasporeda
uzrokovani su izvanrednim okolnostima, i
– kašnjenje leta ili promjena rasporeda
nisu se mogli izbjeći ni da su sve mjere
ispravno poduzete.

Ako se poziva na tehničke pogreške, na 
takve izvanredne okolnosti može se 
pozivati samo ukoliko utječu na let u 
pitanju ili prijašnji let istog zrakoplova.

Or. en

Obrazloženje

Ova je izmjena u skladu je s prethodnom izmjenom članka 5. stavka 3. Cilj je izmjene 
pojasniti da trebaju biti ispunjena oba uvjeta kako bi izvršni zračni prijevoznici bili izuzeti od 
plaćanja odštete u slučaju dužih kašnjenja. Riječju „ispravno” ostavlja se manje prostora za 
interpretaciju u pogledu svih mjera koje je potrebno poduzeti kako bi se izbjegla otkazivanja 
letova.

Amandman 51

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 5.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 6. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

5. U skladu s sigurnosnim zahtjevima, kada 
kašnjenje zrakoplova na stazi prelazi jedan 
sat, izvršni zračni prijevoznik će osigurati 
besplatan pristup toaletu i vodi za piće, 
osigurat će odgovarajuće hlađenje ili 
grijanje putničke kabine, i osigurat će 
odgovarajuću medicinsku pomoć na 
raspolaganju ako je potrebno. Kada 
čekanje zrakoplova na stazi dosegne svoje 
najduže razdoblje od pet sati, zrakoplov će 
se vratiti na ulaz ili drugu odgovarajuću 

5. U skladu s sigurnosnim zahtjevima, kada 
kašnjenje zrakoplova na stazi prelazi jedan 
sat, izvršni zračni prijevoznik će osigurati 
besplatan pristup toaletu i vodi za piće, 
osigurat će odgovarajuće hlađenje ili 
grijanje putničke kabine, i osigurat će 
odgovarajuću medicinsku pomoć na 
raspolaganju ako je potrebno. Kada 
čekanje zrakoplova na stazi dosegne svoje 
najduže razdoblje od dva sata, zrakoplov 
će se vratiti na ulaz ili drugu odgovarajuću 
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točku iskrcaja gdje će se putnicima 
dopustiti da se iskrcaju i iskoriste istu 
pomoć kao što je navedeno u stavku 1, 
osim ako postoje sigurnosni razlozi iz kojih 
zrakoplov ne može napustiti svoj položaj 
na stazi.

točku iskrcaja gdje će se putnicima 
dopustiti da se iskrcaju i iskoriste istu 
pomoć kao što je navedeno u stavku 1, 
osim ako postoje sigurnosni razlozi iz kojih 
zrakoplov ne može napustiti svoj položaj 
na stazi.

Or. en

Obrazloženje

Utvrđivanje razdoblja čekanja zrakoplova na stazi prije nego što se putnicima dopusti iskrcaj 
na minimalno pet sati se čini previsokim te bi ga trebalo zamijeniti razdobljem od dva sata.

Amandman 52

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 6.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 6.a – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

1. Kada putnik propusti povezani let zbog 
kašnjenja ili izmijene rasporeda 
prethodnog leta, zračni prijevoznik 
Zajednice koji upravlja sljedećim 
povezanim letom ponudit će putniku:

1. Kada putnik propusti povezani let zbog 
kašnjenja ili izmijene rasporeda 
prethodnog leta, zračni prijevoznik Unije
koji upravlja tim prethodnim letom 
ponudit će putniku:

Or. en

Obrazloženje

Putnicima koji su propustili svoje povezane letove pomoć, skrb, nastavak putovanja 
preusmjeravanje ili nadoknadu prevoznine treba ponuditi prethodni zračni prijevoznik koji je 
uzrokovao kašnjenje u točki transfera, a ne zračni prijevoznik koji upravlja sljedećim letom 
koji polijeće na vrijeme.

Amandman 53

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 6.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 6.a – stavak 1. – točka iii.
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Tekst koji je predložila Komisija Amandman

iii. pomoć utvrđenu člankom 9. stavkom 1. 
točkama (b) i (c), kada je predviđeno 
vrijeme polaska zamjenskog leta ili drugog 
ponuđenog prijevoza prema članku 8. 
najmanje 5 sati nakon predviđenog 
vremena polaska propuštenog leta i 
kašnjenje uključuje jednu ili nekoliko 
noći.

iii. pomoć utvrđenu točkama (b) i (c) 
članka 9. stavka 1., kada je predviđeno 
vrijeme polaska zamjenskog leta ili drugog 
ponuđenog prijevoza prema članku 8. 
najmanje 3 sati nakon predviđenog 
vremena polaska propuštenog leta i 
kašnjenje uključuje noćne sate.

Or. en

Obrazloženje

Ova izmjena u skladu je s prethodnim izmjenama u vezi s granicama iz članka 6. K tome, 
potrebno je pojašnjenje, budući da je sadašnju formulaciju moguće pogrešno razumjeti u 
smislu da se smještaj kao naknada nudi samo ako je u kašnjenje uključena cijela noć.

Amandman 54

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 6.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 6.a – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

2. Kada propusti povezani let zbog 
kašnjenja koje je prethodilo povezanom 
letu, putnik će imati pravo na odštetu od 
strane zračnog prijevoznika Zajednice koji 
je obavljao uslugu prethodnog leta u skladu 
s člankom 6 (2). U ovu svrhu, kašnjenje će 
se izračunavati u odnosu na predviđeno 
vrijeme dolaska u konačno odredište.

2. Kada propusti povezani let zbog 
promjene rasporeda letenja ili kašnjenja 
koje je prethodilo povezanom letu u točki 
transfera od 90 minuta ili dulje, putnik će 
imati pravo na odštetu od strane zračnog 
prijevoznika Unije koji je obavljao uslugu 
prethodnog leta u skladu s člankom 6. 
stavkom 2. U ovu svrhu, ukupno kašnjenje 
će se izračunavati u odnosu na predviđeno 
vrijeme dolaska u konačno odredište.

Or. en

Obrazloženje

Cilj ove izmjene je smanjiti nerazmjerno financijsko opterećenje prvog zračnog prijevoznika,
koji može biti regionalni prijevoznik i kod kojeg je možda došlo samo do kraćega kašnjenja. 
Prag od 90 minuta ili više za kašnjenje prethodnog leta u točki transfera omogućio bi putniku 
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pravo na naknadu, pod uvjetom da je kašnjenje na konačno odredište putovanja dulje od 3 
odnosno 5 sati. Ovaj dvostruki uvjet opravdan je ako je prethodni zračni prijevoznik Unije 
uzrokovao samo kraće kašnjenje koje je dovelo do mnogo duljeg kašnjenja na konačnom 
odredištu. 

Amandman 55

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 6.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 6.a – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

4. Stavci 1. i 2. primjenjuju se i na zračne 
prijevoznike trećih zemalja koji obavljaju 
usluge povezanih letova u ili iz zračne luke 
EU-a.'

4. Stavci 1. i 2. primjenjuju se i na zračne 
prijevoznike trećih zemalja koji obavljaju 
usluge povezanih letova iz zračne luke 
unutar Unije u drugu zračnu luku unutar 
Unije ili iz zračne luke unutar Unije u 
zračnu luku izvan Unije.”

Or. en

Obrazloženje

Ova izmjena potrebna je kako bi se osigurala usklađenost s člankom 3. stavkom 1. o opsegu 
Uredbe te kako bi se izbjegli problemi ekstrateritorijalnosti u odnosu na prijevoznike iz trećih 
zemalja. 

Amandman 56

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 7. – točka a
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

U stavku 1. riječ „letovi” zamjenjuje se 
„putovanjima”.

Briše se.

Or. en

Obrazloženje

Ova izmjena predlaže se zajedno s izmjenama koje slijede na članak 7. stavak 1. točke (a), (b)
i (c) trenutne Uredbe. Zamjena riječi „letovi” riječju „putovanja” primjenjuje se u 
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navedenim amandmanima. 

Amandman 57

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 7. – točka aa (nova)
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 7. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

(aa) u stavku 1. briše se točka (a).

Or. en

Obrazloženje

Ova izmjena primjenjuje se zajedno s izmjenama članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) postojeće 
Uredbe, s ciljem olakšavanja primjene postojećeg sustava te stvaranje veće jasnoće kako za 
putnike tako i za zračne prijevoznike. Izvjestitelj predlaže da se pojednostave granice nakon 
kojih se podnose zahtjevi i iznose naknada uvođenjem sljedećih ograničenja: 300 EUR za 
letove unutar Zajednice (neovisno o udaljenosti leta); 300 EUR za sve ostale letove do 
udaljenosti od 3 500 km; 600 EUR za sve ostale letove udaljenije od 3 500 km. 

Amandman 58

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 7. – podtočka ab (nova)
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 7. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

(ab) U stavku 1., točka (b) zamjenjuje se 
sljedećim:
„(b) 300 EUR za sva putovanja unutar 
Unije te za sva druga putovanja od 3 500 
kilometara ili manje;”

Or. en

Obrazloženje

Ova izmjena primjenjuje se zajedno s izmjenama članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) postojeće 
Uredbe, s ciljem olakšavanja primjene postojećeg sustava te stvaranja veće jasnoće kako za 
putnike tako i za zračne prijevoznike. Izvjestitelj predlaže uskladiti granice nakon kojih se 
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podnose zahtjevi i iznose naknada uvođenjem sljedećih ograničenja: 300 EUR za letove 
unutar Unije (neovisno o udaljenosti leta); 300 EUR za sve ostale letove do udaljenosti od 3 
500 km; 600 EUR za sve ostale letove udaljenije od 3 500 km. 
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 7. – podtočka ac (nova)
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 7. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

(ac) U stavku 1. točka (c) zamjenjuje se 
sljedećim:
„(c) 600 EUR za sva putovanja od više od 
3 500 kilometara.”

Or. en

Obrazloženje

Ova izmjena primjenjuje se zajedno s izmjenama članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) postojeće 
Uredbe, s ciljem olakšavanja primjene postojećeg sustava te stvaranja veće jasnoće kako za 
putnike tako i za zračne prijevoznike. Izvjestitelj predlaže uskladiti granice nakon kojih se 
podnose zahtjevi i iznose naknada uvođenjem sljedećih ograničenja: 300 EUR za letove 
unutar Unije (neovisno o udaljenosti leta); 300 EUR za sve ostale letove do udaljenosti od 3 
500 km; 600 EUR za sve ostale letove udaljenije od 3 500 km. 

Amandman 60

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 7. – podtočka b
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

3. Odšteta na koju se odnosi stavak 1. 
isplatit će se u gotovini, elektronskim 
bankovnim transferom, bankovnim 
nalogom ili bankovnim čekovima.

3. U dogovoru s putnikom, odšteta na koju 
se odnosi stavak 1. isplatit će se u gotovini, 
elektronskim bankovnim transferom ili
bankovnim nalogom.

Or. en
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Obrazloženje

Javljaju se problemi s prijevoznicima koji odštetu isplaćuju bankovnim čekovima.

Amandman 61

Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 7. – točka b
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Zračni prijevoznik može postići 
dobrovoljni sporazum s putnikom koji će 
zamijeniti odredbe o odšteti iz stavka 1., uz 
uvjet da je ovaj sporazum potvrđen 
dokumentom koji je potpisao putnik što 
podsjeća putnika na njegova prava na 
odštetu prema ovoj Uredbi.’

5. Zračni prijevoznik može postići 
dobrovoljni sporazum s putnikom koji će 
zamijeniti odredbe o odšteti iz stavka 1. s 
drugim jednakovrijednim nenovčanim 
uslugama (npr. kuponima za let u iznosu 
od 100 % iznosa odštete), uz uvjet da je 
ovaj sporazum potvrđen dokumentom koji 
je potpisao putnik što podsjeća putnika na 
njegova prava na odštetu prema ovoj 
Uredbi.’

Or. de

Obrazloženje

Treba se zahtijevati granična vrijednosti od najmanje 100 % visine iznosa odštete kako bi 
putnici ostvarili pravo na odštetu na odgovarajući način. Važno je razjasniti da se 
dobrovoljni sporazum odnosi samo na oblik odštete, a ne na samo pravo na odštetu.

Amandman 62

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 8.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 8. – stavak 1. – točka a – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

- povrat provoznine u roku od sedam dana 
od putnikovog zahtjeva, cjelokupnog 
iznosa vrijednosti karte po cijeni po kojoj 
je kupljena, za dio ili dijelove putovanja 
koji nisu realizirani i za dio, ili dijelove 
putovanja koji su već ostvareni, ako let 

- povrat provoznine u roku od sedam 
radnih dana od putnikovog zahtjeva, 
cjelokupnog iznosa vrijednosti karte po 
cijeni po kojoj je kupljena, za dio ili 
dijelove putovanja koji nisu realizirani i za 
dio, ili dijelove putovanja koji su već 
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više služi svrsi prvotnog plana putovanja 
putnika, zajedno sa, kada je to primjereno 
na način naveden u članku 7. (3),

ostvareni, ako let više služi svrsi prvotnog 
plana putovanja putnika, zajedno sa, kada 
je to primjereno na način naveden u članku 
7. stavku 3.,

Or. en

Amandman 63

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 8.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 8. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

5. Kada putnici odaberu opciju navedenu u 
stavku 1. točka (b), oni će, ovisno o 
dostupnosti slobodnih mjesta, imati pravo 
na preusmjeravanje putem drugog zračnog 
prijevoznika ili drugim oblikom prijevoza 
u slučaju da izvršni zračni prijevoznik ne 
može obaviti prijevoz putnika vlastitim 
uslugama i na vrijeme da bi stigli u 
konačno odredište unutar 12 sati od 
predviđenog vremena dolaska. Unatoč 
članku 22. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 
1008/2008, drugi zračni prijevoznik ili 
drugi prijevoznik neće ugovornom 
prijevozniku naplatiti cijenu koja prelazi 
prosječnu cijenu koju plaćaju njegovi 
putnici za jednake usluge u zadnja tri 
mjeseca.

5. Kada putnici odaberu opciju navedenu u 
točki (b) stavka 1., oni će, ovisno o 
dostupnosti slobodnih mjesta te pod 
uvjetom da postoje razumne i usporedive 
alternative, imati pravo na 
preusmjeravanje putem drugog zračnog 
prijevoznika, kada je to najranije moguće,
ili drugim oblikom prijevoza u slučaju da 
izvršni zračni prijevoznik ne može obaviti 
prijevoz putnika vlastitim uslugama i na 
vrijeme da bi stigli u konačno odredište 
unutar 12 sati od predviđenog vremena 
dolaska. Putnik će imati pravo odbiti 
preusmjeravanje putem drugog oblika 
prijevoza te će u tom slučaju zadržati 
pravo na skrb iz članka 9. dok čeka na 
preusmjeravanje.

Or. en

Obrazloženje

Ne bi smjelo biti ograničavanja cijena ili uvjeta kojima se uvjetuje korištenje određenog 
oblika prijevoza radi nedostataka drugog oblika. Nadalje, nejasno je na koji način se odredba 
„cijena koja prelazi prosječnu cijenu koju plaćaju njegovi putnici za jednake usluge u zadnja 
tri mjeseca” može provesti u praksi. K tome, izmjenom se izričito navodi kako je obveza 
organizacije prijevoza putnika odgovornost izvršnog zračnog prijevoznika čije su usluge bile 
poremećene.
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Amandman 64

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 8.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 8. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

6. Uvijek kada je putnicima ponuđeno, 
slijedom stavka 1., ukupno ili djelomično 
preusmjeravanje drugim oblikom 
prijevoza, ova Uredba će se primjenjivati 
na uslugu tog oblika prijevoza kao da je 
izvršena zrakoplovom s fiksnim krilima.

6. Uvijek kada je putnicima ponuđeno, 
slijedom stavka 1., ukupno ili djelomično 
preusmjeravanje drugim oblikom 
prijevoza, članak 6.a će se primjenjivati na 
uslugu tog oblika prijevoza u skladu s 
sporazumima o preusmjeravanju koji 
postoje između izvršnog zračnog 
prijevoznika i drugih oblika prijevoza.

Or. en

Obrazloženje

Treba imati na umu kako postoje sporazumi o preusmjeravanju između različitih oblika 
prijevoza koji detaljno navode uvjete takvih preusmjeravanja te koji su mogu primjenjivati u 
ovim posebnim slučajevima.

Amandman 65

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 8.a (nova)
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 8. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

(8.a) U članku 8. umeće se sljedeći stavak:
„6.a Putnik može sam organizirati svoje 
preusmjeravanje te zatražiti nadoknadu 
odgovarajućih troškova ako izvršni zračni 
prijevoznik ne ponudi izbor nastavka 
putovanja preusmjeravanjem iz točke (b)
stavka 1.”

Or. en



PE510.868v02-00 44/75 PR\1002222HR.doc

HR

Obrazloženje

Putnik bi trebao imati i mogućnost sam organizirati preusmjeravanje bez gubitka prava na 
zahtjev za nadoknadu troškova koji proizađu.

Amandman 66

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 9. – točka -a (nova)
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 9. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

(-a) U stavku 1. točka (a) zamjenjuje se 
sljedećim:
„(a) obroci i osvježenja;”

Or. en

Obrazloženje

Formulaciju „u razumnom odnosu s vremenom čekanja” treba brisati, budući da se u svim 
slučajevima kada se poziva na članak 9. stavak 1. točku (a) - otkazivanja, duga kašnjenja i 
povezane letove - u revidiranoj Uredbi predlaže uvesti „razdoblje čekanja od dva sata nakon 
prvotnog vremena polaska”. 

Amandman 67

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 9. – točka aa (nova)
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

(aa) stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:
„2. Nadalje, putnicima će se ponuditi dva 
besplatna telefonska poziva te poruke 
telefaksa ili poruke elektroničke pošte.”

Or. en

Obrazloženje

Riječ teleks je zastarjela.
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Amandman 68

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 9. – podtočka ab (nova)
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

(ab) stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:
„3. U primjeni ovog članka, izvršni zračni 
prijevoznik posebnu će pažnju obratiti na 
potrebe osoba s invaliditetom te osoba 
smanjene pokretljivosti i svih osoba koje 
ih prate, kao i na potrebe djece bez 
pratnje.”

Or. en

Amandman 69

Prijedlog uredbe
Članak 1. – točka 9. – točka b
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Ako izvršni zračni prijevoznik može 
dokazati da je otkazivanje, kašnjenje ili 
promjena rasporeda uzrokovana 
izvanrednim okolnostima i da se kašnjenje, 
otkazivanje ili promjena rasporeda nisu 
mogli izbjeći čak i ako su poduzete sve 
razumne mjere, ukupni trošak smještaja 
koji prijevoznik osigurava može se 
ograničiti prema stavku 1. točka (b) na 100 
EUR po noćenju i po putniku i na najviše 
tri noćenja. Ako zračni prijevoznik 
primjeni ovo ograničenje, putniku svejedno 
osigurava informacije o raspoloživom 
smještaju nakon te tri noći, uz druge 
obaveze za obavještavanjem putnika 
utvrđene člankom 14. koje već provodi.

4. Ako izvršni zračni prijevoznik može 
dokazati da je otkazivanje, kašnjenje ili 
promjena rasporeda uzrokovana 
izvanrednim okolnostima i da se kašnjenje, 
otkazivanje ili promjena rasporeda nisu 
mogli izbjeći čak i ako su pravilno
poduzete sve razumne mjere, trošak 
smještaja koji prijevoznik osigurava može 
se ograničiti prema stavku 1. točka (b) na
125 EUR po noćenju i po putniku. Ako 
putnik sam osigurava smještaj, zračni 
prijevoznik može ograničiti troškove 
smještaja na 125 eura po noćenju i na tri 
noćenja. Ako zračni prijevoznik primjeni 
ovo ograničenje, putniku svejedno 
osigurava informacije o raspoloživom 
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smještaju nakon te tri noći. Obveza 
izvršnih zračnih prijevoznika za 
osiguravanje smještaja ne dovodi se u 
pitanje ni u kojem slučaju i njegovo 
osiguravanje prioritet je prijevoznika uz 
druge obaveze za obavještavanjem putnika 
utvrđene člankom 14. koje već provodi.

Or. de

Obrazloženje

Najveći iznos za smještaj od 100 eura po osobi i noćenju treba se povisiti. Vremensko trajanje 
smještaja ne smije se ograničiti osim ako putnik sam nije organizirao smještaj. U tom slučaju 
putnik mora uzeti u obzir da zračni prijevoznik vremenski ograničava troškove smještaja. 
Ključno je da prijevoznik i pod iznimnim okolnostima osigura smještaj.

Amandman 70

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka -10. (nova)
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 10. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

(-10.) Uvodna rečenica članka 10. stavka 
2. zamjenjuje se sljedećim:
„2. Ako izvršni zračni prijevoznik putnika 
smjesti u razred niži od onog za koji je 
kupljena zrakoplovna karta, unutar 
sedam radnih dana, na način naveden u 
članku 7. stavku 3., vraća prevozninu”

Or. en
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka -11. (nova)
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 11. – stavak 2.
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Tekst koji je predložila Komisija Amandman

(-11) Članak 11. stavak 2. zamjenjuje se 
sljedećim:
„2. U slučajevima uskraćenog ukrcaja, 
otkazivanja ili kašnjenja bilo koje duljine, 
osobe s invaliditetom te osobe smanjene 
pokretljivosti i sve osobe koje ih prate, kao 
i djeca bez pratnje, imaju pravu na skrb u 
skladu s člankom 9. čim je prije moguće.
Smještaj osiguran za osobe s invaliditetom 
i osobe smanjene pokretljivosti bit će 
pristupačan, informacije koje se odnose 
na njihova prava daju se sredstvima 
komunikacije koja su prilagođena 
njihovim potrebama, te se zadovoljavaju i 
potrebe pasa vodiča i pomagača.”

Or. en

Obrazloženje

Potrebe osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti dodatno se štite ovom 
izmjenom.

Amandman 72

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 11.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

3. Izvršni zračni prijevoznik neće 
primijeniti ograničenja utvrđena člankom 
9. stavkom 4. i člankom 9. stavkom 5. ako 
je putnik osoba sa smanjenom 
pokretljivošću i sve osobe u njihovoj 
pratnji, kao i djeca bez pratnje, trudnice ili 
osoba kojoj je potrebna medicinska skrb, 
uz uvjet da je zračni prijevoznik ili 
organizator obaviješten o njihovim 
posebnim potrebama za skrbi najmanje 48 
sati prije predviđenog vremena polaska 

3. Izvršni zračni prijevoznik neće 
primijeniti ograničenja utvrđena člankom 
9. stavkom 4. i člankom 9. stavkom 5. ako 
je putnik osoba s invaliditetom ili osoba 
smanjene pokretljivosti i sve osobe u 
njihovoj pratnji, kao i djeca bez pratnje, 
trudnice ili osoba kojoj je potrebna 
medicinska skrb, uz uvjet da je izvršni
zračni prijevoznik ili organizator 
obaviješten o njihovim posebnim 
potrebama za skrbi najmanje 48 sati prije 
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leta. Ova obavijest vrijedit će za cijelo 
putovanje i povratno putovanje ako su oba 
putovanja ugovorena s istim zračnim 
prijevoznikom.

predviđenog vremena polaska leta. Ova 
obavijest vrijedit će za cijelo putovanje i 
povratno putovanje ako su oba putovanja 
ugovorena s istim zračnim prijevoznikom.

Or. en
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 12.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 13.

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

U slučajevima kada izvršni zračni 
prijevoznik plaća odštetu ili podmiruje 
druge obaveze na koje poziva ova Uredba, 
nijedna odredba Uredbe ili nacionalnog 
prava ne može se tumačiti kao 
ograničavanje njegovog prava da traži 
naknadu za troškove stvorene prema ovoj 
Uredbi od svih trećih strana koje su 
doprinijele događaju koji je omogućio 
ostvarenje odštete i druge obaveze.

U slučajevima kada izvršni zračni 
prijevoznik plaća odštetu ili podmiruje 
druge obaveze na koje poziva ova Uredba, 
te ne dovodeći u pitanje postojeće ugovore 
o odricanju od odgovornosti između trećih 
strana, nijedna odredba Uredbe ili 
nacionalnog prava ne može se tumačiti kao 
ograničavanje njegovog prava da primi
naknadu za troškove stvorene prema ovoj 
Uredbi od svih trećih strana koje su 
doprinijele događaju koji je omogućio 
ostvarenje odštete i druge obaveze.

Or. en

Obrazloženje

Ova odredba ne bi trebala utjecati na postojeće ugovore o odricanju od odgovornosti (npr. 
između zračne luke i zračnog prijevoznika). Mora biti jasno da se to ne odnosi na putnike. 

Amandman 74

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 13.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 14. – stavak 1.a (novi)
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Tekst koji je predložila Komisija Amandman

U članku 14. umeće se sljedeći stavak:
„1a. Za vrijeme svoga radnog vremena, 
zračni prijevoznici će osigurati, u svakoj 
zračnoj luci u kojoj posluju, prisutnost 
osoblja za kontakt ili treće strane koju je 
zadužio predmetni zračni prijevoznik, koji
putnicima trebaju osigurati potrebne 
informacije u vezi s njihovim pravima, 
uključujući i postupke podnošenja 
pritužbi, pomoći te odmah djelovati u 
slučaju poremećaja rasporeda letenja i 
izgubljene ili zakašnjele prtljage.”

Or. en

Obrazloženje

Prisutnost lokalnog kontakta koji predstavlja zračnog prijevoznika u zračnoj luci, koji može 
odmah djelovati u ime zračnog prijevoznika u slučaju potrebe, pomogla bi osigurati da 
putnici uživaju prava na koja imaju pravo. Samo zračni prijevoznici imaju sve dostupne 
informacije u slučaju poremećaja u rasporedu letenja i prtljage koja je izgubljena ili kasno 
vraćena. Potrebno je unaprijediti pružanje informacija putnicima o njihovim pravima i 
mogućnostima za pritužbe i odštetne zahtjeve.

Amandman 75

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 13.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

3. U pogledu slijepih i slabovidnih osoba, 
odredbe ovog članka primijeniti će se 
upotrebom alternativnih načina.

3. U pogledu osoba s invaliditetom ili 
osoba smanjene pokretljivosti, a osobito 
slijepih i slabovidnih osoba, odredbe ovog 
članka primijeniti će se upotrebom 
alternativnih načina.

Or. en

Obrazloženje

Ova izmjena u skladu je s prethodnim predloženim izmjenama u vezi s potpunom definicijom 
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„osobe s invaliditetom ili osobe smanjene pokretljivosti” te proširuje skupinu osoba na sve 
osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti.
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 13.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 14. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

4. Upravno tijelo zračne luke će osigurati 
da se opće informacije o pravima putnika 
jasno i vidljivo prikažu unutar područja za 
putnike u zračnoj luci. Također će osigurati 
da su putnici koji se nalaze u zračnoj luci 
obaviješteni o otkazivanju njihovog leta i o 
njihovim pravima u slučaju ako zračni 
prijevoznik neočekivano obustavi davanje 
usluga kao u slučaju nesolventnosti i 
ukidanja operativne licencije.

4. Upravno tijelo zračne luke će osigurati 
da se opće informacije o pravima putnika 
jasno i vidljivo prikažu unutar područja za 
putnike u zračnoj luci. Na temelju 
primljenih informacija također će 
osigurati da su putnici koji se nalaze u 
zračnoj luci obaviješteni o uzrocima i 
svojim pravima u slučaju kašnjenja ili 
poremećaja u rasporedu letenja, kao npr. 
otkazivanju njihovog leta i o njihovim 
pravima u slučaju ako zračni prijevoznik 
neočekivano obustavi davanje usluga kao 
npr. u slučaju nesolventnosti i ukidanja 
operativne licencije.

Or. en

Obrazloženje

Upravna tijela zračnih luka nemaju informacije o pojedinačnim putnicima. Ponajprije trebaju 
primati informacije od zračnih prijevoznika kako bi mogli ispuniti gore navedenu obvezu.

Amandman 77

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 13.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 14. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Amandman

6. Kada putnik nije kupio kartu izravno od 
izvršnog zračnog prijevoznika, nego putem 
posrednika uspostavljenog unutar Unije, 
ovaj posrednik će dati osobne podatke 

6. Kada putnik nije kupio kartu izravno od 
izvršnog zračnog prijevoznika, nego putem 
posrednika uspostavljenog unutar Unije, 
ovaj posrednik će dati osobne podatke 
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zračnom prijevozniku, uz uvjet da je putnik 
dao svoje pisano ovlaštenje. Ovakvo 
ovlaštenje može se dati samo na temelju 
dopuštenja korisnika. Zračni prijevoznik 
može koristiti ove osobne podatke 
isključivo u svrhu ispunjavanja obaveze o 
obavješćivanju prema ovom članku a ne za 
marketinške svrhe i obrisat će osobne 
podatke unutar 72 sata nakon završetka 
ugovora o prijevozu. Obrađivanje, pristup i 
pohranjivanje ovih podataka bit će izvršeno 
u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u 
vezi s obradom osobnih podataka i o 
slobodnom protoku takvih podataka.

zračnom prijevozniku, uz uvjet da je putnik 
dao svoj pristanak. Takav pristanak može 
se dati samo na temelju dopuštenja 
korisnika. Zračni prijevoznik može koristiti
te osobne podatke isključivo u svrhu 
ispunjavanja obaveze o obavješćivanju 
prema ovom članku a ne za marketinške 
svrhe i obrisat će osobne podatke unutar 72 
sata nakon završetka ugovora o prijevozu.
Pristanak putnika na prijenos njegovih 
kontaktnih podataka zračnom 
prijevozniku te na obrađivanje, pristup i 
pohranjivanje tih podataka bit će izvršeno 
u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u 
vezi s obradom osobnih podataka i o 
slobodnom protoku takvih podataka.

Or. en

Obrazloženje

Pristanak putnika treba dobiti u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, u kojima se na 
navodi točan oblik pristanka („pisani”). Pojam „ovlaštenje” zamjenjuje se pojmom 
„pristanak”, u skladu s terminologijom koja se koristi u europskim zakonskim propisima o
zaštiti podataka.

Amandman 78

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 13.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 14. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

7. Svi posrednici bit će izuzeti iz stavka 6. 
ako mogu dokazati postojanje zamjenskog 
postupka koji osigurava obaviještenost 
putnika bez prijenosa relevantnih osobnih 
podataka.

7. Svi posrednici bit će izuzeti od svojih 
obveza iz stavka 6. ako mogu dokazati 
postojanje zamjenskog postupka koji 
osigurava obaviještenost putnika bez 
prijenosa relevantnih osobnih podataka ili 
ako je putnik izabrao ne dostaviti osobne 
podatke.

Or. en



PE510.868v02-00 52/75 PR\1002222HR.doc

HR

Obrazloženje

Posrednici se ne bi trebali smatrati odgovornima za obaviještenost putnika ako su putnici 
izabrali da ne dostave svoje osobne podatke.
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 14.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Svaka država članica će odrediti 
Nacionalno provedbeno tijelo odgovorno 
za ovu Uredbu u pogledu letova iz zračnih 
luka na njihovom teritoriju i letova iz trećih 
zemalja u takve zračne luke. Države 
članice će obavijestiti Komisiju o tijelu 
koje je određeno ovim stavkom.

1. Svaka država članica će odrediti 
Nacionalno provedbeno tijelo odgovorno 
za ovu Uredbu u pogledu povrede ove 
Uredbe u zračnim lukama na njihovom 
teritoriju, letova iz zračnih luka na 
njihovom teritoriju i letova iz trećih 
zemalja u takve zračne luke. Države 
članice će obavijestiti Komisiju o tijelu 
koje je određeno ovim stavkom.

Or. en

Obrazloženje

Uredba se jednako primjenjuje na povrede u zračnim lukama na teritoriju država članica EU-
a.
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 14.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Sankcije koje odrede države članice za 
kršenje ove Uredbe moraju biti učinkovite, 
proporcionalne i odvraćajuće.

3. Sankcije koje odrede države članice za 
kršenje ove Uredbe moraju biti
vjerodostojne, učinkovite, proporcionalne i 
odvraćajuće.

Or. en
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Obrazloženje

Postoje znatne razlike među državama članicama kad je riječ o sankcijama koje se mogu 
nametnuti zrakoplovnim prijevoznicima zbog nepoštivanja Uredbe 261/2004 (najviše 4,5 
milijuna EUR u Španjolskoj nasuprot manje od 1000 EUR u Poljskoj i Rumunjskoj). Često je 
najviša razina sankcija niža od troškova koje bi zrakoplovni prijevoznici podnijeli kad bi se 
uskladili s Uredbom. U tim slučajevima za zrakoplovne prijevoznike ne postoji gospodarski 
poticaj za poštovanje ove Uredbe. Sankcije bi trebale biti dovoljno oštre kako bi tvrtke 
uvidjele financijski poticaj kad bi se dosljedno uskladile s Uredbom.
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 14.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 16. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Kada se tijela određena člancima 16. i 
16. a razlikuju, utvrdit će se mehanizmi 
izvještavanja kao bi se osigurala razmjena 
informacija između različitih tijela da bi 
se pomoglo Nacionalnom provedbenom 
tijelu da izvršava svoje zadatke 
nadgledanja i provedbe i da tijelo utvrđeno 
člankom 16. a skupi potrebne informacije 
za ispitivanje pojedinačnih pritužba.

4. U skladu s Direktivom 2013/11/EU
utvrdit će se mehanizmi suradnje između 
Nacionalnog provedbenog tijela i tijela 
utvrđenog člankom 16.a koji će 
uključivati međusobnu razmjenu 
informacija da bi se pomoglo 
Nacionalnom provedbenom tijelu da 
izvršava svoje zadatke nadgledanja i 
provedbe i da tijelo utvrđeno člankom 16. a 
skupi potrebne informacije i tehničku 
stručnost potrebnu za rješavanje
pojedinačnih pritužbi. Osim toga, diljem 
Unije utvrdit će se mehanizam između 
tijela utvrđenih ovim člankom i člankom 
16. a kako bi se osigurala razmjena 
informacija o povredama, sankcijama i 
najboljim praksama provedbe između svih 
država članica.

Or. en

Obrazloženje

U skladu s novom Direktivom o alternativnom rješavanju sporova predviđa se utvrđivanje 
takvih mehanizama obavještavanja i suradnje između Nacionalnih provedbenih tijela i tijela 
za alternativno rješavanje sporova na razini svake države članice. Prema mišljenju 
izvjestitelja dodatni slični mehanizmi trebali bi postojati unutar Zajednice. Redovita razmjena 
informacija diljem EU-a između Nacionalnih provedbenih tijela i tijela za alternativno 
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rješavanje sporova poboljšala bi primjenu Uredbe. Već se zatražila bliža suradnja između 
Nacionalnih provedbenih tijela u kontekstu prethodnih rezolucija i ona ne bi ometala ulogu 
Komisije u ovom smislu.
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 14.a (nova)
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 16. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

14.a U članku 16. umeće se sljedeći 
stavak:
„6.a Do prijenosa odredbi Direktive 
2013/11/EU u nacionalna zakonodavstva 
svaki putnik može podnijeti pritužbu bilo 
kojem Nacionalnom provedbenom tijelu o 
navodnim povredama ove Uredbe u bilo 
kojoj zračnoj luci u državama članicama, 
o letovima s bilo koje zračne luke u 
državama članicama ili o letovima iz 
trećih zemalja u ove zračne luke.”

Or. en

Obrazloženje

Ova izmjena uvodi se kako bi se osiguralo to da Nacionalna provedbena tijela i dalje 
predstavljaju nadležna tijela za rješavanje pritužbi sve dok Direktiva o alternativnom 
rješavanju sporova ne stupi na snagu 2015. godine. Do stvaranja novog tijela za rješavanje 
sukoba putnici bi i dalje trebali imati mogućnost podnošenja pojedinačnih pritužbi bilo kojem 
nacionalnom provedbenom tijelu.
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 15.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 16. a – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. U vrijeme rezervacije, zračni 
prijevoznici će obavijestiti putnike o 

1. Zračni prijevoznici obavijestit će putnike 
o postupcima rješavanja njihovih pritužbi i 
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postupcima rješavanja njihovih pritužbi i 
prigovora u odnosu na prava utvrđena 
Uredbom i o relevantnim podacima o 
adresama na koje putnici mogu poslati 
svoje pritužbe i prigovore, uključujući i 
elektronskim putem. Zračni prijevoznik će 
također obavijestiti putnike o tijelu ili 
tijelima ovlaštenim za rješavanje pritužbi 
putnika.

prigovora te o relevantnim rokovima u 
skladu sa stavkom 2. ovoga članka, u
odnosu na prava utvrđena Uredbom i o 
relevantnim podacima o adresama na koje 
putnici mogu poslati svoje pritužbe i 
prigovore, uključujući i elektronskim 
putem. Zračni prijevoznik te organizator, 
ako je to relevantno, će također obavijestiti 
putnike o tijelu ili tijelima ovlaštenim za 
rješavanje pritužbi putnika, koje su države 
članice odredile u skladu s ovim člankom 
i člankom 16. Dotične obavijesti bit će 
pružene prilikom rezervacije, bit će 
dostupne svima, bit će jasno naznačene u 
putnikovoj karti i na internet stranicama 
zračnog prijevoznika i dijelit će se na 
šalterima zračnog prijevoznika u zračnim 
lukama. Putnici će dobiti obrazac za 
pritužbu.

Or. en

Obrazloženje

Obavještavanje putnika u vezi postupaka pritužbi i prigovora mora se ojačati. Ako je 
potrebno, organizator će putnicima proslijediti opće informacije o ovim postupcima, 
uključujući kontakt adrese nadležnih tijela.

Amandman 84

Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 15.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 16. a – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena 

U članku 16.a umeće se sljedeći stavak:
„1.a Teret dokaza o tome da je putnicima 
pružio potrebne informacije leži na 
zračnom prijevozniku.”

Or. en
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 15.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 16. a – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Ako putnik želi podnijeti pritužbu 
zračnom prijevozniku s obzirom na 
njegova prava prema ovoj Uredbi, on će ju 
podnijeti u roku od 3 mjeseca od datuma 
kada je let izvršen ili je bio predviđen za 
izvršenje. Unutar 7 dana od primanja 
pritužbe, prijevoznik će potvrditi primitak 
pritužbe putniku. Unutar dva mjeseca od 
primanja pritužbe, prijevoznik će 
odgovoriti putniku cjelovitim odgovorom.

2. Ako putnik želi podnijeti pritužbu 
zračnom prijevozniku s obzirom na 
njegova prava prema ovoj Uredbi, on će ju 
podnijeti u roku od tri mjeseca od datuma 
kada se let dogodio ili je bio predviđen, ne 
dovodeći u pitanje njegovo pravo pristupa 
pravosudnom sustavu i izvansudskoj 
presudi sporova nakon što istekne 
razdoblje od ta tri mjeseca. Unutar sedam 
dana od primanja pritužbe, zračni
prijevoznik će potvrditi njezin primitak 
putniku. Unutar dva mjeseca od primanja 
pritužbe, zračni prijevoznik će odgovoriti 
putniku cjelovitim odgovorom. Kada 
zračni prijevoznik ne odgovori putniku 
cjelovitim odgovorom u roku od ta dva 
mjeseca, smatrat će se da je prihvatio 
putnikovu pritužbu.

Or. en

Obrazloženje

Cilj je ove izmjene naglasiti činjenicu da je nacionalni zakon u obvezi pružiti pravni lijek i da 
od toga nema odstupanja. Prava utvrđena ovom Uredbom moraju biti izvršiva (vidi sudsku 
praksu u slučaju Sousa Rodríguez i Mc Donagh).
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 15.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 16. a – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. U skladu s relevantnim EU i 
nacionalnim pravom, svaka država članica 

3. Države članice osigurat će putnicima u 
zračnom prijevozu mogućnost da 
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će odrediti nacionalno tijelo ili tijela 
odgovorna za izvansudske presude sporova 
između zračnih prijevoznika i putnika s 
obzirom na prava pokrivena ovom 
Uredbom. 

neovisnim, učinkovitim i djelotvornim 
mehanizmima izvansudske presude 
sporova podnose sporove sa zračnim 
prijevoznicima u vezi prava i obveza 
utvrđenih ovom Uredbom. U tu svrhu,
svaka država članica će odrediti nacionalno 
tijelo ili tijela odgovorna za izvansudske 
presude sporova između zračnih 
prijevoznika i putnika s obzirom na prava i 
obveze pokrivene ovom Uredbom. Za 
sporove obuhvaćene Direktivom 
2013/11/EU primjenjivat će se samo ta 
direktiva. Zračni prijevoznici pridržavat će 
se sustava alternativnog rješavanja 
sporova iz Direktive 2013/11/EU.

Or. en

Obrazloženje

Ova izmjena ažurira tekst u skladu s novom Direktivom 2013/11/EU o alternativnom 
rješavanju sporova, prema kojoj države članice moraju osnovati nacionalno tijelo ili tijela 
kako bi se poštovala i Direktiva o alternativnom rješavanju sporova i ova revidirana Uredba.
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 15.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 16. a – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Svaki putnik može se potužiti bilo kojem 
nacionalnom tijelu određenom stavkom 3,
o navodnom kršenju ove Uredbe u bio
kojoj zračnoj luci na teritoriju države 
članice ili u vezi bilo kojeg leta iz treće 
zemlje u zračnu luku smještenu na tom 
teritoriju. Ovakve pritužbe mogu se 
podnijeti najranije nakon što je pritužba 
podnesena prijevozniku u pitanju osim 
ako je prijevoznik već dao konačni 
odgovor na takvu pritužbu.

4. Nakon što dobije cjeloviti odgovor od 
zračnog prijevoznika, dotični putnik može 
se potužiti bilo kojem nacionalnom tijelu 
određenom stavkom 3. o navodnom 
kršenju ove Uredbe u bilo kojoj zračnoj 
luci na teritoriju države članice ili u vezi 
bilo kojeg leta iz bilo koje zračne luke na 
teritoriju države članice ili iz treće zemlje 
u takve zračne luke. Ovakve pritužbe 
mogu se podnijeti u roku unaprijed 
određenog vremenskog ograničenja koje 
će iznositi ne manje od godinu dana od 
dana kada je putnik podnio pritužbu ili 
zahtjev za odštetu dotičnom prijevozniku.
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Or. en

Obrazloženje

Ova izmjena usklađuje članak s novom Direktivom 2013/11/EU o alternativnom rješavanju 
sporova. 
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 15.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 16.a – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Unutar 7 dana od primanja pritužbe, 
određeno tijelo će potvrditi primitak 
pritužbe i poslati će kopiju odgovarajuće
Nacionalnom provedbenom tijelu. Vrijeme 
koje je potrebno da se da konačni odgovor 
na pritužbu neće biti duži od tri mjeseca od 
primitka pritužbe. Osigurat će se kopija 
konačnog odgovora za Nacionalno 
provedbeno tijelo.

5. Kada određeno tijelo primi pritužbu 
obavijestit će sve strane o sporu čim primi 
sve dokumente s informacijama o 
pritužbi. Poslat će kopiju dokumenata o 
pritužbi odgovarajućem Nacionalnom 
provedbenom tijelu. Vrijeme koje je 
potrebno da se da konačni odgovor na 
pritužbu neće biti duže od 90 kalendarskih 
dana od dana kada je određeno tijelo 
primilo cjelokupan dosje pritužbe. 
Osigurat će se kopija konačnog odgovora 
za Nacionalno provedbeno tijelo.

Or. en

Obrazloženje

Ova izmjena usklađuje članak s novom Direktivom 2013/11/EU o alternativnom rješavanju 
sporova. 
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 15.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 16.a – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

U članku 16.a umeće se sljedeći stavak:
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„5.a Za svrhe koje pokriva ova Uredba
zračni prijevoznici podijelit će osobne 
podatke s tijelima koja su određena ovim 
člankom u državama članicama u kojima 
djeluju.”

Or. en
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 15.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 16.b – stavak 1. 

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Komisija će podržati dijalog između 
država članica u vezi nacionalnog 
tumačenja i primjene ove Uredbe putem 
Odbora koji se spominje u članku 16.c.

1. Komisija će podržati dijalog i promicati 
suradnju između država članica u vezi 
nacionalnog tumačenja i primjene ove 
Uredbe putem Odbora koji se spominje u 
članku 16.c.

Or. en
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Prijedlog Uredbe
Članak 1. – točka 16.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 17.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Komisija će do 1. siječnja 2017. izvijestiti 
Europski parlament i Vijeće o djelovanju s 
obzirom na utjecaj odštete za duga 
kašnjenja i ograničenja smještaja u 
izvanrednim okolnostima dugog trajanja. 
Komisija će također izvijestiti o 
poboljšanoj zaštiti putnika u zračnom 
prometu na letovima iz trećih zemalja koje 
izvršavaju prijevoznici koji nisu iz 
Zajednice, u kontekstu sporazuma 

Komisija će do 1. siječnja 2017. izvijestiti 
Europski parlament i Vijeće o djelovanju s 
obzirom na utjecaj odštete za duga 
kašnjenja i ograničenja smještaja u 
izvanrednim okolnostima dugog trajanja, 
pitanja koja se odnose na tumačenje 
izvanrednih okolnosti, statistika koje 
objavljuju Nacionalna provedbena tijela o 
svom djelovanju, uključujući sankcije i 
rezultate koji se odnose na sumnjive 
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međunarodnog zračnog prometa. prakse zračnih prijevoznika, napredak 
koji se ostvario u osnivanju nacionalnih 
tijela koja su odgovorna za izvansudske 
presude sporova i njihovom djelovanju. 
Komisija će također izvijestiti o 
poboljšanoj zaštiti putnika u zračnom 
prometu na letovima iz trećih zemalja koje 
izvršavaju prijevoznici koji nisu iz Unije, u 
kontekstu sporazuma međunarodnog 
zračnog prometa.

Or. en

Obrazloženje

Mišljenje je izvjestitelja da bi izvještavanje Komisije trebalo uključiti detaljnije informacije u 
pogledu procjene učinka, provedbe i primjene ove Uredbe.

Amandman 92

Prijedlog Uredbe
Članak 2. – točka 1.
Uredba (EZ) 2027/97
Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Zračni prijevoznik Zajednice osigurat 
će obrazac za pritužbe u zračnoj luci koji 
omogućava putniku da odmah podnese 
takvu pritužbu o oštećenoj ili zakašnjeloj 
prtljazi. Takav obrazac za pritužbe, koji 
može biti i Zapisnik o nepravilnostima 
pošiljke (PIR), zračni prijevoznik će 
prihvatiti u zračnoj luci kao pritužbu 
slijedom članka 31. stavka 2. Montrealske 
konvencije. Ova mogućnost neće utjecati 
na pravo putnika da podnese pritužbu 
drugim načinima unutar rokova koje je 
odredila Montrealska konvencija.”

2. U svim zračnim lukama, upravno tijelo 
zračne luke uspostavit će uslugu pružanja 
obrasca za pritužbe koji omogućava 
putnicima da odmah po dolasku podnesu
pritužbu o oštećenoj ili zakašnjeloj prtljazi. 
Takav obrazac za pritužbe, koji može biti i 
Zapisnik o nepravilnostima pošiljke (PIR), 
zračni prijevoznik će prihvatiti u zračnoj 
luci kao pritužbu slijedom članka 31. 
stavka 2. Montrealske konvencije. Ova 
mogućnost neće utjecati na pravo putnika 
da podnesu pritužbu drugim načinima 
unutar rokova koje je propisala
Montrealska konvencija. Usklađeni 
obrazac za pritužbe za čitavu Uniju 
utvrđen je u Prilogu 2.a ovoj Uredbi.

Or. en
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Obrazloženje

Kako bi se ubrzao postupak kod gubitka, kašnjenja ili oštećenja prtljage, posebna služba za 
podnošenje pritužbi u zračnim lukama omogućava centralizaciju zahtjeva putnika odmah po 
dolasku. Usklađeni obrazac za pritužbe za čitavu Uniju pomogao bi u olakšavanju postupka i 
bit će u Prilogu ove Uredbe.

Amandman 93

Prijedlog Uredbe
Članak 2. – točka 4.
Uredba (EZ) 2027/97
Članak 6.a – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Uvijek pri prijevozu invalidskih kolica 
ili drugih pomagala za kretanje, ili opreme 
za kretanje, zračni prijevoznik i njegovi će 
ponuditi svakoj osobi smanjene 
pokretljivosti kako je određeno člankom 2. 
točka (a) Uredbe (EZ) br. 1107/2006
mogućnost da besplatno sastave posebnu 
izjavu interesa za isporuku u odredište 
slijedom članka 22. stavka 2. Montrealske 
konvencije, pri rezervaciji i najkasnije kada 
je oprema predana prijevozniku.

1. Uvijek pri prijevozu invalidskih kolica 
ili drugih pomagala za kretanje, ili opreme 
za kretanje, zračni prijevoznik i njegovi 
agenti će ponuditi svakoj osobi s 
invaliditetom ili smanjene pokretljivosti 
kako je određeno člankom 2. točkom (a) 
Uredbe (EZ) br. 1107/2006 mogućnost da 
besplatno sastave posebnu izjavu interesa 
za isporuku u odredište slijedom članka 22. 
stavka 2. Montrealske konvencije, pri 
rezervaciji i najkasnije kada je oprema 
predana prijevozniku. Predložak obrasca 
za takvu izjavu interesa utvrđen je u 
Prilogu 2.b ovoj Uredbi.

Or. en

Obrazloženje

Predložak obrasca pomogao bi u olakšavanju postupka davanja izjave. To bi i putnicima i 
zračnim prijevoznicima pružilo smjernice za davanje relevantnih informacija i potrebne 
dokumentacije u slučaju uništenja, gubitka ili oštećenja opreme za kretanje. 
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Prijedlog Uredbe
Članak 2. – točka 4.
Uredba (EZ) 2027/97
Članak 6. b – stavak 2.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. U svrhu nadziranja zaštite putnika s
smanjenom pokretljivošću i putnika osoba 
s invaliditetom u slučaju oštećenja njihove 
opreme za kretanje, Nacionalno 
provedbeno tijelo će također ispitati i uzeti 
u obzir informacije i pritužbe koje se 
odnose na opremu za kretanje i podnijete 
su tijelima određenim člankom 16. a 
Uredbe 261/2004.

2. U svrhu nadziranja zaštite putnika sa
smanjenom pokretljivošću i putnika s 
invaliditetom u slučaju oštećenja njihove 
opreme ili pomagala za kretanje, 
Nacionalno provedbeno tijelo će također 
ispitati i uzeti u obzir informacije i pritužbe 
koje se odnose na opremu za kretanje i 
podnijete su tijelima određenim člankom 
16. a Uredbe (EZ) br. 261/2004.

Or. en

Obrazloženje

Kao i na drugim mjestima u ovoj Uredbi pomagala za kretanje smatrat će se jednakima 
opremi za kretanje.

Amandman 95

Prijedlog Uredbe
Članak 2. – točka 4.
Uredba (EZ) 2027/97
Članak 6. b – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Dok zračni prijevoznici imaju potpunu 
komercijalnu slobodu za uspostavu uvjeta 
prema kojima dozvoljavaju prijevoz 
prtljage, jasno će naznačiti, pri rezervaciji 
i na šalterima za registraciju putnika 
(uključujući kioske za registraciju putnika), 
koja je najveća dopuštena težina prtljage 
koju putnici mogu unijeti u kabinu 
zrakoplova i u teretni odjeljak zrakoplova 
na svakom letu uključenom u putnikovu 
rezervaciju, uključujući ograničenje na broj 
komada prtljage koje se primjenjuje unutar 
najveće dopuštene težine prtljage. U 
slučaju dodatnih naknada za prijevoz 
prtljage zračni prijevoznici će jasno 
naznačiti detalji o tim naknadama pri 
rezervaciji i na zahtjev u zračnoj luci.

1. Zračni prijevoznici jasno će naznačiti, 
prije rezervacije, putem svih kanala 
distribucije uključujući računalni sustav 
rezervacije i na šalterima za registraciju 
putnika (uključujući kioske za registraciju 
putnika), koja je najveća dopuštena težina 
prtljage koju putnici mogu unijeti u kabinu 
zrakoplova i u teretni odjeljak zrakoplova 
na svakom letu uključenom u putnikovu 
rezervaciju, uključujući ograničenje na broj 
komada prtljage koje se primjenjuje unutar 
najveće dopuštene težine prtljage te detalje 
o dodatnim naknadama koje se 
primjenjuju za prijevoz prtljage. Bez 
obzira na kanal distribucije, zajedno s 
osnovnom uslugom putovanja mora 
postojati mogućnost kupnje stavki koje 
zahtijevaju dodatne naknade.
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Or. en

Obrazloženje

Osiguranje informacija o naknadama za prtljagu i drugu pomoćnu opremu na početku 
rezervacije ključno je kako bi se mogle usporediti cijene i zajamčiti njihova transparentnost 
za potrošače. Predložena izmjena usklađena je s Uredbom (EZ) br. 1008/2008. U svrhu 
transparentnosti i stvaranja jednakih mogućnosti za sve obveza obavještavanja treba se 
primijeniti na sve sudionike u distribuciji proizvoda u zračnom prijevozu, tj. na zrakoplovne 
prijevoznike, putničke agencije i računalne sustave rezervacije putem kojih velika većina 
posrednika rezervira zrakoplovne karte.

Amandman 96

Prijedlog Uredbe
Članak 2. – točka 4.
Uredba (EZ) 2027/97
Članak 6. d – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

U članku 6. d umeće se sljedeći stavak:
„1.a Uz najveću dopuštenu težinu prtljage 
u kabini putnicima će biti dozvoljeno da 
sa sobom u kabinu besplatno unesu 
osnovne osobne predmete ili imovinu 
uključujući predmete kupljene u zračnoj 
luci.”

Or. en

Obrazloženje

Praksa koju su usvojili neki prijevoznici i čime je putnicima dozvoljeno da unesu samo jedan 
komad ručne prtljage u kabinu, a naplaćivao im se svaki dodatni komad poput predmeta koje 
su kupili u zračnoj luci, dovela je do zbunjivanja putnika i do smanjenja poslovanja na 
prodajnim mjestima u zračnim lukama. Zabrana takozvanoga pravila jednog komada prtljage 
u skladu je sa stajalištem Europskog parlamenta koje je i izraženo u raznim rezolucijama i na 
plenarnim sjednicama.

Amandman 97

Prijedlog Uredbe
Članak 2. – točka 4.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 6. e – stavak 1.



PE510.868v02-00 64/75 PR\1002222HR.doc

HR

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Zračni prijevoznik Zajednice dopustit će 
putniku da unese muzički instrument u 
putničku kabinu zrakoplova prema 
provedbenim sigurnosnim pravilima i 
tehničkim specifikacijama o ograničenjima 
zrakoplova u pitanju. Prijevoz muzičkih 
instrumenata u kabini zrakoplova dopustit 
će se ako se ti instrumenti mogu skloniti na 
siguran način u odgovarajući pretinac za 
prtljagu u kabini ili pod odgovarajućim 
putničkim sjedalom. Zračni prijevoznik 
može odlučiti da će muzički instrument biti
dio putnikove ručne prtljage i da se neće 
prevoziti osim ovim dopuštenjem.

1. Zračni prijevoznik Unije dopustit će 
putniku da unese muzički instrument u 
putničku kabinu zrakoplova prema 
provedbenim sigurnosnim pravilima i 
tehničkim specifikacijama o ograničenjima 
zrakoplova u pitanju. Prijevoz muzičkih 
instrumenata u kabini zrakoplova dopustit 
će se ako se ti instrumenti mogu skloniti na 
siguran način u odgovarajući pretinac za 
prtljagu u kabini ili pod odgovarajućim 
putničkim sjedalom. Ako se muzički 
instrument prihvati u putničku kabinu, bit 
će dio dopuštene putnikove ručne prtljage.
Zračni prijevoznik može odlučiti 
naplaćivati dodatnu naknadu za ručnu 
prtljagu putnika koja nadilazi onu 
dopuštenu.

Or. en
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Prijedlog Uredbe
Članak 2. – točka 4.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 6.e – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Kada je muzički instrument prevelik da 
se sigurno skloni u odgovarajući pretinac 
za prtljagu u kabini ili ispod odgovarajućeg 
putničkog sjedala, zračni prijevoznik može 
zahtijevati plaćanje još jedna karte pri 
čemu se takav muzički instrument prevozi 
kao ručna prtljaga na još jednom sjedalu. 
Kada je kupljeno još jedno mjesto zračni 
prijevoznik se treba potruditi da smjesti 
putnika i muzički instrument zajedno.
Kada je na raspolaganju i ako se traži, 
muzički instrument će se prevoziti u 
zagrijanom dijelu teretnog odjeljka 
zrakoplova prema primjenjivim 

2. Kada je muzički instrument prevelik da 
se sigurno skloni u odgovarajući pretinac 
za prtljagu u kabini ili ispod odgovarajućeg 
putničkog sjedala, zračni prijevoznik može 
zahtijevati plaćanje još jedna karte pri 
čemu se takav muzički instrument prevozi 
kao ručna prtljaga na još jednom sjedalu. 
Kada je kupljeno još jedno mjesto zračni 
prijevoznik će se potruditi da smjesti 
putnika i muzički instrument zajedno.
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sigurnosnim pravilima, ograničenjima 
prostora i tehničkim specifikacijama 
zrakoplova u pitanju. Zračni prijevoznik 
će jasno naznačiti prema svojim uvjetima 
način na koji će se muzički instrumenti 
prevoziti i naknade primjenjivati.

Or. en

Obrazloženje

Kako bi se poboljšala struktura članka brisani tekst je podijeljen i integriran u članak 6.e, 
stavak 2.a (novi) i 2.b (novi). 
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Prijedlog Uredbe
Članak 2. – točka 4.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 6.e – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

U članku 6.e umeće se sljedeći stavak:
„2.a Kada ima mjesta i ako se traži, 
muzički instrumenti će se prevoziti u 
zagrijanom dijelu teretnog odjeljka 
zrakoplova prema primjenjivim 
sigurnosnim pravilima, ograničenjima 
prostora i tehničkim specifikacijama 
zrakoplova u pitanju. Zračni prijevoznik 
će jasno i vidljivo naznačiti da je riječ o 
muzičkim instrumentima kako bi se 
osiguralo da se s njima pažljivo rukuje. 
Samo instrumentima koji su pravilno 
upakirani u čvrste i/ili tvrde kutije 
posebno napravljene za takve predmete bit 
će dopušteno da se prevoze u teretnom 
odjeljku zrakoplova.”

Or. en
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Prijedlog Uredbe
Članak 2. – točka 4.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Članak 6.e – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

U članku 6.e umeće se sljedeći stavak:
„2.b Zračni prijevoznik jasno će pri 
rezervaciji i u svojim uvjetima naznačiti 
osnovu za prijevoz muzičkih 
instrumenata, uključujući sve dodatne 
naknade i prostorije za prijevoz muzičkih 
instrumenata koji se nalaze na pojedinom 
zrakoplovu. U slučaju da se treba 
rezervirati dodatno mjesto putnicima će se 
ponuditi mogućnost rezerviranja tog 
mjesta preko interneta.”

Or. en

Obrazloženje

 Informacije o mogućnostima i uvjetima za prijevoz muzičkih instrumenata trebaju se jasno 
naznačiti i o njima se putnici trebaju obavijestiti zajedno s ostalim relevantnim 
informacijama, a posebno prije zaključenja postupka rezervacije. 

Amandman 101

Prijedlog Uredbe
Prilog 1.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Prilog 1. – stavak 1. – točka ii

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

ii. tehnički problemi koji nisu prisutni pri 
normalnom upravljanju zrakoplovom,
poput pronalaska nedostatka tijekom leta 
koji sprječava normalan nastavak leta; ili 
sakriveni proizvodni nedostatak koji je 
otkrio proizvođač ili nadležno tijelo i koji
ugrožava sigurnost leta;

ii. tehnički problemi zrakoplova koji su 
nastali zbog prirodnih katastrofa, čina 
sabotaže ili terorizma ili meteoroloških 
uvjeta, ili sakriveni proizvodni nedostatak 
koji je otkrio proizvođač ili nadležno tijelo,
ili nedostatak koji se otkrio tijekom leta iz 
razloga koji se ne spominju u točki i.
stavka 2. ako taj nedostatak ugrožava 
sigurnost leta i sprječava normalan 
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nastavak leta;

Or. en

Obrazloženje

Presudom u slučaju Wallentin/Herrmann utvrđuje se da tehnički problemi u načelu nisu 
iznimne okolnosti. Iznimke su tehnički problemi koje uzrokuju okolnosti koje se ne mogu 
ukloniti. Ovom kategorijom obuhvaćeni su u amandmanu navedeni uzroci koji ugrožavaju 
sigurnost leta i sprečavaju normalan nastavak leta.

Amandman 102

Prijedlog Uredbe
Prilog 1.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Prilog 1. – stavak 1. – točka iii.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

iii. sigurnosni rizici, čin sabotaže ili 
terorizma koji onemogućavaju sigurno 
izvršavanje letom;

iii. čin sabotaže ili terorizma koji 
onemogućavaju sigurno izvršavanje leta;

Or. en

Obrazloženje

Pojam „sigurnosni rizici” preopćenit je te se stoga briše.

Amandman 103

Prijedlog Uredbe
Prilog 1.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Prilog 1. – stavak 1. – točka v

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

v. ograničenja upravljanja zračnim 
prometom ili zatvaranje zračnog prostora 
ili zračne luke;

v. nepredviđena ograničenja upravljanja 
zračnim prometom ili nepredviđeno 
zatvaranje zračnog prostora ili zračne luke;

Or. en
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Obrazloženje

Samo se nepredvidiva ograničenja definiraju kao iznimna. Pravovremeno najavljena 
ograničenja ili poznata ograničenja nisu obuhvaćena definicijom jer zračni prijevoznici mogu 
na njih reagirati.

Amandman 104

Prijedlog Uredbe
Prilog 1.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Prilog 1. – stavak 1. – točka vii.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

vii. radnički prosvjedi kod izvršnog 
zračnog prijevoznika ili kod ključnih 
pružatelja usluga kao što su zračne luke i 
pružatelji Usluga zračne navigacije.

vii. radnički prosvjedi kod izvršnog 
zračnog prijevoznika ili kod ključnih 
pružatelja usluga kao što su zračne luke i 
pružatelji Usluga zračne navigacije, ali 
samo u slučaju kada se takvi prosvjedi 
odnose na nesukladnost s uvjetima 
otkaznog roka predviđenih nacionalnim 
zakonima i kolektivnim ugovorima.

Or. en

Obrazloženje

Zračni prijevoznik može se prilagoditi najavljenim mjerama u okviru radnih prosvjeda. One 
ne smiju pripadati iznimnim okolnostima.
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Prijedlog uredbe
Prilog 1.
Uredba (EZ) br. 261/2004
Prilog 1. – stavak 2. – točka i.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

i. tehnički problemi prisutni u normalnom 
radu zrakoplova, poput problema 
otkrivenog tijekom rutinskog održavanja 
ili tijekom pregledavanja zrakoplova prije 
leta ili problema koji nastaje kada se 
takvo održavanje ili pregled prije leta nisu 

i. tehnički problemi nastali zbog događaja 
koji su po svojoj prirodi ili uzroku prisutni 
pri normalnom obavljanju djelatnosti 
zračnog prijevoznika u pitanju, a koje on 
mora učinkovito ukloniti;
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ispravno izvršili;

Or. de

Obrazloženje

Presudom u slučaju Wallentin/Herrmannu utvrđeno je da tehnički problemi nisu iznimne 
okolnosti. Dio su normalnog rada zrakoplova i moraju se moći ukloniti.

Amandman 106

Prijedlog Uredbe
Prilog 1. 
Uredba (EZ) br. 261/2004
Prilog 1. – stavak 2. – točka ii.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

ii. posada nije na raspolaganju (osim ako 
su uzrok radnički prosvjedi).

ii. posada nije na raspolaganju (osim ako 
su uzrok radnički prosvjedi kako je 
navedeno u točki vii. stavka 1.).

Or. en

Obrazloženje

Izmjena je povezana s izmjenom o specifikaciji radničkih prosvjeda uključenih u stavak 1. 
točku vii. 



PE510.868v02-00 70/75 PR\1002222HR.doc

HR

OBRAZLOŽENJE

Uvod:

Zrakoplovna industrija bila je podvrgnuta značajnim promjenama proteklih godina, koje su 
povezane s povećanjem broja putnika te letova na liberaliziranom europskom tržištu. 
Međutim, ovaj opće pozitivni razvoj popraćen je, na određeni način, primjenom nepoštenih 
praksi te smanjenjem kvalitete usluga, s negativnim posljedicama za putnike. Osim toga, od 
stupanja na snagu Uredbe 2004., mogu se primijetiti problemi s obzirom na različite 
interpretacije koje su posljedica sivih zona i propusta u postojećoj Uredbi, neujednačene 
provedbe diljem država članica, te poteškoća s kojima se susreću putnici u provedbi svojih 
prava kada zračni prijevoznici krše zakonodavstvo. Parlament je već izrazio svoje mišljenje o 
nekoliko od ovih točaka u kontekstu svoje odluke usvojene 20121.

Sljedeći elementi prijedloga Komisije mogli bi biti istaknuti kao korak naprijed u provedbi 
prava putnika u zračnom prometu: uloga nacionalnih provedbenih tijela definirana je i 
proširena na preuzimanje prtljage; uveden je pritužbeni postupak s jasnim rokovima te 
određenom preciznom ulogom novoga tijela koje će se osnovati za upravljanje pritužbama; 
uvedene su nove odredbe koje su povezane sa slučajevima uskraćenoga ukrcaja, propuštenih 
povezanih letova te dugih kašnjenja; izrađen je nepotpun popis izvanrednih okolnosti kako bi 
se riješili slučajevi u kojima su zračni prijevoznici izuzeti od plaćanja naknade; pojačana je 
obveza zračnih prijevoznika da odgovarajuće i pravovremeno obavijeste putnike; te uvedene 
su nove odredbe koje se tiču prijevoza opreme za kretanje te muzičkih instrumenata.

Glavne brige:

Nepotpuna i nedosljedna provedba postojeće Uredbe od strane prijevoznika i nacionalnih 
tijela uzrokuje zbunjenost putnika te industrije. Uz to, putnici nemaju dovoljno informacija o 
njihovim pravima te su nezadovoljni s okolnostima i troškovima povezanima s provedbom tih 
prava.

Pravna nesigurnost dovela je do niza presuda Europskog suda pravde, koje su tijekom godina 
stvorile iscrpnu sudsku praksu o pravima putnika. Ovo je, međutim, teško nadgledati. Brojke 
pokazuju da samo mali dio tih putnika koji bi u teoriji imali pravo na naknade i odštetu zatraži 
ili ostvari svoja prava u stvarnosti.

Ključni faktor je taj što izvršni zračni prijevoznici ne prepoznaju automatski prava dotičnih 
putnika. Stoga, putnici moraju pojedinačno zatražiti ispunjenje njihovih prava od velikih 
međunarodnih prijevoznika. Korisnici se osjećaju nesigurnije u takvoj situaciji, između 
ostalog zbog složenosti postupka. Mnogi putnici nisu voljni ići na sud zbog velikih troškova i 
napora, osjećaj koji neke zrakoplovne tvrtke iskorištavaju kako bi izbjegle pružanje zaštite 
korisnicima.

Stoga se prijedlozi izvjestitelja općenito zalažu za jačanje prava putnika. 

                                               
1 Usvojeni tekstovi, P7_TA-PROV(2012) 0371, P7_TA-PROV(2012) 0099.
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Pravo na odštetu u slučaju dugog kašnjenja:

Revidirana Uredba trebala bi biti izričita s obzirom na pravo na pomoć i odštetu putnicima u 
slučaju dugih kašnjenja. Granica poviše koje kašnjenja zahtijevaju pomoć ili odštetu trebala bi 
biti usklađena s presudom Europskog suda pravde (slučajevi C-407/07 i C-432/07 - Sturgeon) 
koja dodjeljuje putnicima, u slučaju dugih kašnjenja većih od tri sata, ista prava kao i 
putnicima čiji su letovi otkazani. Izvjestitelj pozdravlja činjenicu da je Komisija uzela u obzir 
presudu Sturgeon u svom prijedlogu. 

Izvjestitelj dijeli stav Komisije da bi granica trebala biti jednaka za sva putovanja unutar EU-
a, ali bi trebala ovisiti o duljini putovanja u i iz trećih zemalja da bi se u obzir uzele izvršne 
teškoće na koje nailaze zračni prijevoznici kada se suočavaju s kašnjenjima u udaljenim 
zračnim lukama. 

S obzirom na odluku Europskog suda pravde (EJC), međutim, izvjestitelj ne dijeli stav 
Komisije da bi sve granice trebale biti povećane kako bi se smanjio financijski učinak na 
zračnog prijevoznika te smanjio rizik da će one dovesti do više otkazivanja letova (Uvodna 
izjava 11.). Štoviše, predložene granice smatraju se predugima, osobito za letove unutar EU-a 
gdje trajanje leta obično ne prelazi tri sata. Zbog ovog razloga, izvjestitelj je izmijenio Članak 
6. zamjenivši granice od pet, devet i dvanaest sati s tri, odnosno pet sati. 

S ciljem da omogući daljnju primjenu trenutnog sustava te ga učini jasnijim putnicima i 
zrakoplovnim tvrtkama, izvjestitelj uz to predlaže poboljšanje okidajućih točaka te iznosa 
odšteta iz članaka 6., 6.a i 7. uvodeći sljedeća ograničenja: 300 eura za letove unutar Unije 
(neovisno o udaljenosti leta); 300 eura za sve ostale letove do udaljenosti od 3 500 km; 600 
eura za sve ostale letove udaljenije od 3 500 km. 

Dobrovoljni sporazumi zračnih prijevoznika i putnika o odšteti trebali bi biti provedivi samo 
ako su povezani s načinima, ali ne sa samom odštetom (članak 7. stavak 5.).

Prava s obzirom na povezane letove:

Osobito zabrinjavaju slučajevi kada putnik propusti povezani let zbog promjene rasporeda ili 
kašnjenja. Stoga, Komisija je s pravom uvela novi članak 6.a u skladu s kojim bi dotičnim
putnicima trebalo ponuditi pomoć, skrb i preusmjeravanje od strane zračnog prijevoznika 
odgovornog za kašnjenje u točki transfera koje je dovelo do toga da putnici propuste svoj 
povezani let. 

Putnici koji propuste povezani let trebali bi također moći podnijeti zahtjev za odštetu na 
temeljima sličnim onima putnika čiji letovi kasne ili su otkazani. Međutim, izvjestitelj smatra 
da bi s obzirom na veliki broj prijevoznika koji izvršavaju regionalne letove na kratke 
udaljenosti unutar EU-a, financijski teret trebao biti smanjen za te prijevoznike. S ovim u 
vidu, izvjestitelj je dodao minimalnu granicu od 90 minuta kašnjenja prethodnog leta u 
transfernoj točki, koja će omogućiti putniku odštetu (Uvodna izjava 13.a (nova), članak 6.a 
stavak 2.) ako je kašnjenje na konačnom odredištu putovanja više od tri ili pet sati. Ovaj 
dvostruki uvjet dodan je zbog proporcionalnosti te je opravdan ako prethodni zračni 
prijevoznik prouzroči samo kratko kašnjenje koje na kraju rezultira propuštanjem povezanog 
leta te mnogo dužim kašnjenjem na konačnom odredištu. 
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Uskraćen ukrcaj:

Uskraćen ukrcaj može se dogoditi zbog previše rezervacija, ali i zbog drugih izvršnih razloga, 
kao što je potvrdio Sud. Poseban slučaj uskraćenog ukrcaja je takozvana politika 
nepojavljivanja zračnih prijevoznika. U praksi, zračni prijevoznici uskraćuju ukrcaj putnicima 
za njihov povratni let ako nisu iskoristili polazni let njihove karte. Ovo pravilo sukobi se s 
interesom korisnika te bi trebalo biti jasno zabranjeno. Izvjestitelj predlaže, stoga, da se 
prijedlog Komisije pojača (Uvodna izjava 7., članak 4. stavak 4.). 

Uredba bi također trebala razjasniti da „uskraćen ukrcaj” pokriva slučajeve u kojima je 
predviđeno vrijeme polaska pomaknuto kasnije s posljedicom da putnik propusti let, osim ako 
putnik nije bio obaviješten najmanje 24 sata unaprijed (Uvodna izjava 5., članak 2. točka (j), 
članak 4. stavak 5.a (novi)). Ako nastane značajna promjena u rasporedu, putnik bi trebao 
imati pravo na vraćanje prevoznine ili preusmjeravanje (članak 6. stavak 1. točka (iii)). 

Uz to, ako je polazak odgođen za kasnije vrijeme, taj bi slučaj trebao zahtijevati prava slična 
onima za slučaj zakašnjelog leta (Uvodna izjava 12.).

Izvjestitelj smatra da putnici kojima je ukrcaj uskraćen protiv njihove volje ne bi trebali trpjeti 
nikakva ograničenja povezana s pomoći te se članak 9. primjenjuje bez odgode. Zbog ovog 
razloga, izvjestitelj se protivi prijedlogu da primijeni članak 9. samo nakon razdoblja čekanja 
od dva sata u slučaju da putnik izabere preusmjeravanje nakon što mu je uskraćen ukrcaj 
(članak 4. stavak 3., članak 4. stavak 4.).

Zaštita u slučaju višestrukih problema u zračnom prijevozu:

Nesolventnost

Slučajevi zračnih prijevoznika Spanair i Malev Airline pokazuju koliko je važno da su prava 
putnika zaštićena kad se radi o zračnim prijevoznicima koji prestaju s aktivnošću zbog 
njihove ekonomske situacije. Takvi slučajevi otkazivanja letova općenito su pokriveni 
Uredbom (EZ) br. 261/2004 ponudom povrata prevoznine ili drugog oblika prijevoza 
dotičnom putniku. Međutim, praksa je pokazala da u slučajevima nesolventnosti, postoji 
nesigurnost u vezi plaćanja, koja se također indirektno tiče operatera paket-aranžmana. Stoga 
je potrebno poboljšanje zakonodavstava EU-a.

Suprotno Komisiji, koja još nije riješila ključni problem zaštite putnika, izvjestitelj smatra da 
bi revizija Uredbe trebala uključivati relevantne odredbe. Kako bi učinkovito osigurali pravo 
putnika na vraćanje prevoznine ili povratni let, zračni prijevoznici trebali bi biti obvezni 
pružiti dovoljno dokaza sigurnosti za vraćanje prevoznine ili povratak putnika (Uvodna izjava 
9.a nova, članak 5. stavak 5.c (novi)). Ovaj zahtjev dozvoljava zračnim prijevoznicima 
poduzimanje nekoliko mjera (koje bi mogle uključivati fond ili osiguranje) radi zaštite 
putnika u takvim slučajevima. 

Krizni planovi
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Važni novi element koji je uvela Komisija vezan je uz obvezu upravnih tijela zračne luke te 
korisnika zračne luke da uspostave krizne planove za smanjenje učinka višestrukih problema 
u zračnom prijevozu kako bi na koordiniran način organizirali skrb ili preusmjeravanje 
putnika. Ako zračni prijevoznik odjednom obustavi davanje usluga, takvi planovi su od 
posebne potrebe kako bi pomogli putnicima koji čekaju. Izvjestitelj smatra da je granica od tri 
milijuna putnika godišnje za zračne luke previsoka te da bi trebala biti smanjena na 1.5 
milijun. Uključenje nacionalnih, regionalnih te lokalnih vlasti u razvoju takvih kriznih 
planova smatra se važnim (Uvodna izjava 10., članak 5. stavak 5.). Potreba za koordiniranom 
akcijom svih uključenih stranki, detaljnijim upozorenjem što bi krizni planovi trebali 
uključivati što se tiče obavijesti te pomoći putnicima, te osobitom obvezom za zračne 
prijevoznike da se uvedu postupci u slučaju problema u zračnom prijevozu naglašeni su 
relevantnim izmjenama (Uvodna izjava 10.a nova, članak 5. stavak 5., članak 5. stavak 5.a 
(novi)). 

Izvanredne okolnosti:

Zračni prijevoznici mogu biti izuzeti od plaćanja odštete ako mogu dokazati da je do 
problema došlo zbog izvanrednih okolnosti. Međutim, mnogo je nesigurnosti u vezi 
interpretacije ovog uvjeta. Relevantne presude Europskog suda pravde trebali bi pomoći u 
oblikovanju odredbi EU-a na pouzdaniji način. Popis priložen ovoj Uredbi služi kao pomoć. 
Ovdje, posebna pažnja je posvećena konceptu „tehničkih problema”. Zapravo, zrakoplovne 
tvrtke često opravdavaju kašnjenja ili otkazivanja na osnovu „tehničkih problema”, 
ostavljajući putnika bez ikakve mogućnosti razumijevanja okolnosti. 

Revidirana Uredba trebala bi dati jasnije smjernice o vrsti izvanrednih okolnosti u kojima 
zračni prijevoznik ne mora platiti odštetu. Izvjestitelj je napravio mnogo izmjena nepotpunog 
popisa priloženog prijedlogu Komisije. Najobuhvatnija izmjena odnosi se na uključenje ili 
isključenje tehničkih problema u izvanrednim okolnostima. Izvjestitelj se slaže s odlukom 
Suda u slučaju Wallentin-Herrmann da - kao opće pravilo - tehnički nedostatci ne 
predstavljaju izvanredne okolnosti. Tehnički problemi iznimno bi trebali biti smatrani kao 
izvanredne okolnosti ako su uzrokovani okolnostima kojima ne može upravljati izvršni zračni 
prijevoznik, koje utječu na sigurnost leta te koje sprečavaju normalan nastavak leta.

Štoviše, izmjena bi trebala razjasniti da iako problem u zračnom prijevozu može biti 
uzrokovan izvanrednim okolnostima, mora se dokazati da je zračni prijevoznik ispravno 
poduzeo sve mjere kako bi izbjegao otkazivanje. Zračni prijevoznik može biti izuzet od 
plaćanja odštete samo ako su oba uvjeta ispunjena (članak 5. stavak 3.).

Pravo na smještaj:

U principu, pravo na smještaj ne osporava se u slučaju otkazivanja, propuštenih povezanih 
letova ili dugih kašnjenja, ako su relevantni uvjeti ispunjeni. Izvjestitelj se slaže s Komisijom 
da bi u slučaju izvanrednih okolnosti dugog trajanja, trenutno postojeća neograničena 
odgovornost zračnog prijevoznika pružanja smještaja trebala biti ograničena. Međutim, 
protivno Komisiji, izvjestitelj predlaže ograničavanje samo troškova smještaja, a ne samo 
trajanje. On smatra da putnici koji najviše pate u izvanrednim okolnostima dugog trajanja ne 
bi trebali biti nepovoljnije tretirani od putnika koji pate manje u takvim okolnostima. Iznimno, 
za putnike koji sami organiziraju svoj smještaj, troškove i trajanje skrbi mogao bi ograničiti 
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zračni prijevoznik (Uvodna izjava 16., članak 9. stavak 4.). S ovim kombiniranim 
prijedlozima, izvjestitelj uzima u obzir interese putnika te interese uključenih tvrtki.

Odredba koja se tiče ograničene brige u slučaju izvanrednih okolnosti ne bi, međutim, trebala 
osloboditi zračnog prijevoznika njegove obveze pružanja smještaja (članak 9. stavak 4.).

Pravo na informacije: 

Informiranje putnika i transparentnost ključni su elementi u kontekstu revizije postojeće 
uredbe. Ovo se tiče njihovog prava da budu odgovarajuće informirani, u slučaju problema u 
zračnom prometu, o njihovim pravima općenito, ali također i o drugim mogućim načinima 
prijevoza (članak 14. stavak 4.), te pristupu postupcima podnošenja pritužbe i obrascima za 
pritužbe itd. S obzirom da su zračni prijevoznici najpouzdaniji izvor odgovoran za pružanje 
ovih informacija (Uvodna izjava 20., članak 5. stavak 2.), izvjestitelj smatra da informacije te 
pomoć putnicima mogu biti znatno poboljšani odgovarajućom prisutnošću zračnih 
prijevoznika u zračnim lukama (članak 14. stavak 1.a (novi)). 

Transparentnost cijena:

Također postoji potreba za poboljšanjem u vezi cijena karata. Cijene karata često nisu 
dovoljno transparentne, što zbunjuje putnike i čini usporedbu cijena teškom. Zakonodavac 
mora osigurati da je uredba osmišljena na način da osigurava da se zloporaba može uveliko 
isključiti. Definicija „cijene karte” trebala bi biti što jasnija i sveobuhvatnija. Stoga, 
izvjestitelj predlaže dodavanje definiciji Komisije niz osnovnih usluga koje bi uvijek trebale 
biti uključene u cijenu karte, kao što su izdavanje karte za ukrcaj, najmanje dopuštena težine 
prtljage te troškovi vezani uz plaćanje kao što su naknade za kreditne kartice (članak 2. točka 
(s)).

Postupak za pritužbe:

Nekoliko izmjena uvedeno je u novi članak 16.a o postupcima podnošenja zahtjeva i pritužbi, 
kako bi uskladili tekst s novom Direktivom 2013/11/EU o alternativnim mehanizmima za 
rješavanje sporova (ADR)[1] koji obvezuju države članice da stvore nacionalna tijela za 
izvansudske presude sporova. Ovo će biti buduća nadležna tijela za upravljanje pritužbama 
putnika. Odbijanje sudjelovanja zrakoplovnih tvrtki u sustavima i postupcima ADR-a 
predstavlja osobiti problem, a uredba bi stoga trebala osigurati obvezu zračnih tvrtki da se 
pridržavaju sustava ADR-a. Postupak pritužbe zračnom prijevozniku ne pretpostavlja pravo 
pristupa putnika pravosudnom sustavu i izvansudskom rješavanju sporova (članak 16.a stavak 
2.).

Kašnjenje zrakoplova:

O kašnjenju zrakoplova, izvjestitelj predlaže definiranje kašnjenja zrakoplova s obzirom na 
kraj ukrcaja, a ne početak ukrcaja kao što predlaže Komisija, zato što ukrcaj ovisi o veličini 
zrakoplova. Kašnjenje zrakoplova trebalo bi biti izračunato u apsolutnom smislu, a ne s 
obzirom na svaki zrakoplov (članak 2. točka (w)). Prijedlog Komisije da odredi kašnjenje 

                                               
[1] SL L 165, 18.6.2013, str.63.
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zrakoplova na minimum od pet sati prije nego što se putnicima dozvoli iskrcaj čini se 
predugim. Izvjestitelj predlaže smanjenje kašnjenja zrakoplova na dva sata.

Dopuštena težina prtljage:

Važan primjer nedostatka odgovarajućih informacija povezan je s praksom zračnih 
prijevoznika s obzirom na dopuštenu težinu prtljage putnika. Određeni zračni prijevoznici 
dozvoljavaju putnicima unošenje jednog komada ručne prtljage te naplaćuju svaki dodatni 
predmet kao što su predmeti kupljeni u zračnoj luci. Kako bi se izbjegla zbunjenost među 
putnicima te kako bi se putnicima omogućila usporedba cijena, ako se primjenjuje dodatna 
naplata, transparentne informacije o dopuštenoj težini prtljage trebale bi biti dostupne prije 
postupka rezervacije (Uvodna izjava 28., članak 6.d stavak 1.). 

Štoviše, izvjestitelj smatra da bi putnicima trebalo biti dozvoljeno unošenje osnovnih osobnih 
predmeta ili imovine u kabinu, uključujući predmete kupljene u zračnoj luci bez dodatnog 
troška na propisanu najveću dopuštenu težinu prtljage u kabini (članak 6.d stavak 1.a (novi)). 
Manje restriktivna politika zračnih prijevoznika također bi suzbila pad prodaje na prodajnim 
mjestima.

Uvedeno je nekoliko izmjena s ciljem poboljšanja rukovanja muzičkim instrumentima. U 
principu, zračni prijevoznici trebali bi dozvoliti putniku unošenje muzičkog instrumenta u 
putničku kabinu zrakoplova. Muzički instrument trebao bi biti dijelom dopuštene težine ručne 
prtljage. Zračni prijevoznik trebao bi poštovati jasno navedene primjenjive naplate i uvjete 
dostupne za prijevoz u zrakoplovu. 

Gubitak, oštećenje ili kašnjenje prtljage:

Kako bi se omogućilo podnošenje pritužbi koje se tiču gubitka, oštećenja ili kašnjenja 
prtljage, u svim zračnim lukama trebalo bi u principu postaviti posebnu službu za podnošenje 
pritužbi vezanih uz prtljagu, koja već postoji u mnogim zračnim lukama. Takva služba 
omogućila bi putnicima podnošenje pritužbe po dolasku te pomogla ubrzati postupke. Uz to, 
diljem Unije trebao bi biti dostupan normirani obrazac za pritužbe kao prilog uredbi. Ovaj 
prilog imao bi prednost obrasca koji se prevodi na sve službene jezike EU-a. (Uvodna izjava 31., 
članak 3. stavak 2.). 


