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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak 
nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 
261/2004/EK rendeletnek, valamint a légifuvarozók felelősségéről szóló 2027/97/EGK 
rendeletnek az utasok és poggyászaik légi szállítása tekintetében történő módosításáról
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2013)0130),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
100. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta a javaslatot a 
Parlamentnek (C7-0066/2013),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. július 11-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci 
és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A C-22/11 (Finnair) ügyben a Bíróság 
úgy döntött, hogy a „visszautasított 
beszállás” fogalmát akként kell értelmezni, 
hogy az nemcsak az olyan visszautasított 
beszállásra vonatkozik, amely a túlfoglalás 
helyzeteire vezethető vissza, hanem az 
olyan visszautasított beszállásra is, 
amelynek egyéb, így például működtetési 
okai vannak. E megerősítés fényében nem 
indokolt a „visszautasított beszállás” 
jelenlegi meghatározásának módosítása.

(5) A C-22/11. sz. Finnair-ügyben a 
Bíróság úgy döntött, hogy a 
„visszautasított beszállás” fogalmát akként 
kell értelmezni, hogy az nemcsak az olyan 
visszautasított beszállásra vonatkozik, 
amely a túlfoglalás helyzeteire vezethető 
vissza, hanem az olyan visszautasított 
beszállásra is, amelynek egyéb, így például 
működtetési okai vannak. A
„visszautasított beszállás” 
meghatározásának olyan esetekre kell 
kiterjednie, amikor a menetrendszerű 
indulási időt korábbi indulási időre 
módosították, aminek következtében az 
utas lekési a járatot.

Or. en

Indokolás

A „visszautasított beszállás” jelenlegi fogalommeghatározását módosítani kell annak 
érdekében, hogy az kiterjedjen azokra az esetekre is, amelyekben az utas azért kési le a járatot, 
mert az indulási időt korábbra tették át.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 261/2004/EK rendelet azokra az 
utasokra is vonatkozik, akik repülőjegyüket 
utazási csomag keretében foglalták. 
Egyértelművé kell azonban tenni, hogy az 
utasok nem halmozhatják a kapcsolódó –
különösen az e rendelet és a szervezett 
utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 
90/314/EGK tanácsi irányelv szerinti –
jogokat. Az utasok számára jogot kell 

(6) A 261/2004/EK rendelet azokra az 
utasokra is vonatkozik, akik repülőjegyüket 
utazási csomag keretében foglalták. 
Egyértelművé kell azonban tenni, hogy az 
utasok nem halmozhatják a kapcsolódó –
különösen az e rendelet és a szervezett 
utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 
90/314/EGK tanácsi irányelv szerinti –
jogokat. Az utasok számára jogot kell 
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biztosítani, hogy eldöntsék, melyik 
jogszabály szerint nyújtják be kérelmüket, 
de nem lehet joguk ahhoz, hogy ugyanazon 
probléma miatt mindkét jogszabály szerint 
kártérítést igényeljenek. Az utasok 
szempontjából nincs jelentősége annak, 
hogy az ilyen kérelmekből eredő terheket 
a légi fuvarozók és az utazásszervezők 
hogyan osztják el egymás között.

biztosítani, hogy eldöntsék, melyik 
jogszabály szerint nyújtják be kérelmüket, 
de nem lehet joguk ahhoz, hogy ugyanazon 
probléma miatt mindkét jogszabály szerint 
kártérítést igényeljenek.

Or. en

Indokolás

Az utolsó mondat törlésével egyértelművé válik, hogy a 261/2004/EK rendelet és a szervezett 
utazási formákról szóló 90/314/EGK irányelv két külön jogi aktus, ami azt jelenti, hogy az 
utasoknak kérelmeiket kizárólag az üzemeltető légitársaságnak kell benyújtaniuk. Ha azonban 
a kötelezettségek a 261/2004/EK rendelet és a szervezett utazási formákról szóló irányelv 
alapján egybeesnek, az utasok választhatnak, hogy mely jogszabály alapján nyújtanak be 
kérelmet.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az utasvédelem növelése érdekében 
szükséges, hogy az oda-vissza útra szóló 
(retúr-) jeggyel rendelkező utas beszállását 
a visszaúton ne lehessen visszautasítani 
azért, mert az odaútra szóló jegyet nem 
vette igénybe.

(7) Az utasvédelem növelése érdekében 
szükséges, hogy az oda-vissza útra szóló 
(retúr-) jeggyel rendelkező utas beszállását 
a visszaúton nem szabad visszautasítani 
azért, mert az odaútra szóló jegyet nem 
vette igénybe.

Or. en

Indokolás

E szabály célkitűzésének a gyakorlat egyértelmű tilalmának kell lennie.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Jelenleg azokra az utasokra, akiknek a 
neve hibásan szerepel a jegyen, olykor 
büntető jellegű adminisztratív díjakat 
szabnak ki. A foglaláskor történt esetleges 
elírások ésszerű mértékű javításait 
ingyenesen kell végrehajtani, feltéve, hogy 
azok nem járnak az időpont, a dátum, az 
útvonal vagy az utas személyének 
megváltozásával.

(8) Jelenleg azokra az utasokra, akiknek a 
neve hibásan szerepel a jegyen, olykor 
büntető jellegű adminisztratív díjakat 
szabnak ki. A foglaláskor történt esetleges 
elírások javításait ingyenesen kell 
végrehajtani, feltéve, hogy azok nem 
járnak az időpont, a dátum, az útvonal vagy 
az utas személyének megváltozásával.

Or. en

Indokolás

Az „ésszerű” javítások fogalma túlságosan tág teret enged az értelmezésnek.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Egyértelművé kell tenni, hogy 
járattörlés esetén a jegy árának 
visszatérítése, az út átfoglalás utáni 
folytatása, vagy egy későbbi időpontban 
történő utazás közötti választás joga az 
utast és nem a légi fuvarozót illeti meg.

(9) Egyértelművé kell tenni, hogy 
járattörlés esetén a jegy árának 
visszatérítése, az út átfoglalás utáni 
folytatása, vagy ugyanaznap későbbi 
időpontban, illetve egy későbbi időpontban 
történő utazás közötti választás joga az 
utast és nem a légi fuvarozót illeti meg.

Or. en
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az utasoknak a valamely légitársaság 
fizetésképtelensége esetén történő 
pénzügyi védelme az utasok jogaival 
kapcsolatos hatékony rendszer 
kulcsfontosságú eleme. A légi utasok 
védelmének a valamely járatnak a légi 
fuvarozó fizetésképtelensége miatti törlése 
vagy a légi fuvarozó járatainak a légi 
fuvarozó működési engedélyének 
visszavonása miatti felfüggesztése esetén
történő megerősítése érdekében a légi 
fuvarozóknak kötelesnek kell lenniük 
arra, hogy igazolással szolgáljanak arra, 
hogy kellő biztosíték áll rendelkezésre az 
utasok által befizetett összegek 
visszatérítésére, illetve hazaszállításukra. 

Or. en

Indokolás

A légi fuvarozók által a csőd esetén az utasok védelmében megtehető számos intézkedésnek 
enged teret az a követelmény, hogy a kellő biztosítékra vonatkozóan igazolással kell szolgálni. 
Az egyéb lehetőségek között szerepelhet a visszatérítés, illetve a biztosítás. 

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A repülőtereknek és a repülőterek 
használóinak – például a légi fuvarozóknak 
és a földi kiszolgálást végző vállalatoknak 
– együtt kell működniük annak érdekében, 
hogy a légi szolgáltatásban bekövetkező 
többszöri fennakadásnak az utasokra 
gyakorolt hatása a lehető legkisebb legyen, 
és ennek érdekében ellátást és átfoglalást 

(10) A repülőtér-irányító szervezetnek és a 
repülőterek használóinak – például a légi 
fuvarozóknak, a földi kiszolgálást végző 
vállalatoknak, valamint a navigációs 
szolgáltatóknak – együtt kell működniük 
annak érdekében, hogy a légi 
szolgáltatásban bekövetkező többszöri 
fennakadásnak az utasokra gyakorolt 
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kell biztosítaniuk a számukra. E célból az 
ilyen esetekre készenléti tervvel kell 
rendelkezniük és együtt kell működniük e 
tervek kidolgozása során.

hatása a lehető legkisebb legyen, és ennek 
érdekében ellátást és átfoglalást kell 
biztosítaniuk a számukra. E célból az ilyen 
esetekre készenléti tervvel kell 
rendelkezniük és együtt kell működniük a 
nemzeti, regionális, illetve helyi 
hatóságokkal e tervek kidolgozása során. 
A már meglévő készenléti terveket –
szükség esetén – megfelelően ki kell 
igazítani.

Or. en

Indokolás

Számos repülőtér rendelkezik már készenléti tervvel, amelyet – szükség esetén – megfelelően 
ki kell igazítani. A nemzeti, regionális, illetve helyi hatóságoknak az ilyen tervek elkészítésébe 
való bevonása különösen a tömeges fennakadások esetén szükséges.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A légi fuvarozóknak eljárásokat és 
koordinált intézkedést kell létrehozniuk 
annak érdekében, hogy megfelelő 
információkkal szolgáljanak a 
repülőtéren rekedt utasok részére. Ezen 
eljárásoknak egyértelműen jelezniük kell, 
hogy az egyes repülőtereken ki felelős az 
ellátás, a segítségnyújtás, az átfoglalás, 
illetve a visszatérítés megszervezéséért, 
valamint meg kell határozniuk az e 
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos 
folyamatokat és feltételeket.

Or. en
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Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A 261/2004/EK rendeletnek 
egyértelműen magában kell foglalnia a 
jelentős késést szenvedő utasok 
kártérítéshez való jogát, az Európai 
Bíróság C-402/07. és C 432/07. sz. 
(Sturgeon) egyesített ügyekben hozott 
ítéletének megfelelően. Ezzel 
párhuzamosan emelni kell azt az 
időtartamot, amelynek letelte után a 
késésből kártérítési jog keletkezik, hogy 
figyelembe lehessen venni az ágazatra 
gyakorolt pénzügyi hatást és el lehessen 
kerülni az ennek következtében esetleg 
bekövetkező gyakoribb járattörléseket is.
Annak biztosítására, hogy az Unión belül 
utazók egyforma kártérítési jogokkal 
rendelkezzenek, célszerű, hogy a kártérítési 
jogot keletkeztető késési idő az EU-n belüli 
utazások esetében azonos legyen, a 
harmadik országokból érkező és oda induló 
járatoknál azonban a távolságtól függjön, 
figyelembe véve a légi fuvarozók 
üzemeltetési problémáit, amikor távoli 
repülőtereken kell megoldást találniuk a 
késések okára.

(11) A 261/2004/EK rendeletnek 
egyértelműen magában kell foglalnia a 
jelentős késést szenvedő utasok 
kártérítéshez való jogát, az Európai 
Bíróság C-402/07. és C 432/07. sz. 
(Sturgeon) egyesített ügyekben hozott 
ítéletének megfelelően. Annak 
biztosítására, hogy az Unión belül utazók 
egyforma kártérítési jogokkal 
rendelkezzenek, célszerű, hogy a kártérítési 
jogot keletkeztető késési idő az EU-n belüli 
utazások esetében azonos legyen, a 
harmadik országokból érkező és oda induló 
járatoknál azonban a távolságtól függjön, 
figyelembe véve a légi fuvarozók 
üzemeltetési problémáit, amikor távoli 
repülőtereken kell megoldást találniuk a 
késések okára.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás figyelembe veszi az előadónak azon küszöbök tekintetében meglévő 
álláspontját, amelyek felett a késéseknek kártérítéshez való jogot kell eredményezniük. Az 
előadó véleménye az, hogy ezeket a küszöböket a Bíróság által a Sturgeon-ügyben hozott 
ítélettel összhangban kell meghatározni, amely ítélet a jelentős – azaz több mint háromórás –
késések esetén az utasok számára ugyanazokat a jogokat biztosítja, mint amelyek azon 
utasokat illetik meg, akiknek járatait törölték.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A kártérítés mértékét illetően, az 
Unión belüli valamennyi járat esetében –
távolságtól függetlenül – azonos összeget 
kell alkalmazni. A harmadik országokból 
érkező járatok esetén a kártérítés mértékét 
a járat által megtett távolsághoz kell 
viszonyítani.

Or. en

Indokolás

Az előadó azon a véleményen van, hogy a kártérítés összegének azonosnak kell lennie az EU-
n belül sorra kerülő valamennyi utazás esetében, azonban a harmadik országokba és 
harmadik országokból végzett utazások esetén annak a távolságtól kell függenie a légi 
fuvarozók által a távoli repülőtereken a késések kezelése során tapasztalt működési 
nehézségek figyelembevétele érdekében.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A jogbiztonság érdekében a 
261/2004/EK rendeletnek egyértelműen 
meg kell erősítenie, hogy a járatok 
menetrendjének megváltozása a hosszas 
késéshez hasonló hatást gyakorol az 
utasokra, és ezért hasonló jogokat kell 
keletkeztetnie.

(12) A jogbiztonság érdekében a 
261/2004/EK rendeletnek egyértelműen 
meg kell erősítenie, hogy a járatok 
menetrendjének megváltozása a hosszas 
késéshez, illetve az visszautasított 
beszálláshoz hasonló hatást gyakorol az 
utasokra, és ezért hasonló jogokat kell 
keletkeztetnie.

Or. en
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A csatlakozó járatot lekéső utasokat az 
átfoglalásra való várakozás alatt megfelelő 
ellátásban kell részesíteni. Az egyenlő 
bánásmód elve alapján ezeknek az 
utasoknak lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy – az utazásuk végcéljának elérése 
tekintetében elszenvedett késedelemtől 
függően –, hasonló alapon tartsanak igényt 
kártérítésre, mint azok az utasok, akiknek 
járata késett vagy azt törölték.

(13) A csatlakozó járatot –
menetrendváltozás vagy késés miatt –
lekéső utasokat az átfoglalásra való 
várakozás alatt megfelelő ellátásban kell 
részesíteni. Az egyenlő bánásmód elve 
alapján ezeknek az utasoknak lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy – az utazásuk 
végcéljának elérése tekintetében 
elszenvedett késedelemtől függően –, 
hasonló alapon tartsanak igényt 
kártérítésre, mint azok az utasok, akiknek 
járata késett vagy azt törölték.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Főszabály szerint a 
menetrendváltozást vagy késést előidéző
légi fuvarozónak kell kötelesnek lennie 
arra, hogy segítséget és átfoglalást 
kínáljon. Az érintett fuvarozóra háruló 
gazdasági teher mérséklése érdekében 
azonban az utasnak fizetendő kártérítést 
az átszállási helyen az előző csatlakozó 
járat késéséhez kell viszonyítani be.

Or. en

Indokolás

Az előadó véleménye szerint az EU-ban a regionális rövid távú járatokat működtető fuvarozók 
magas száma miatt csökkenteni kell e fuvarozóknak a kártérítésekből eredő pénzügyi terhét. 
Ennek szem előtt tartásával – az arányossággal összefüggő okok miatt – a rendelkezés kettős 
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feltétellel egészül ki, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha az előző légi fuvarozó csupán 
csekély mértékű késést okozott, amely miatt viszont az utas lekéste a csatlakozó járatot, 
ugyanakkor sokkal jelentősebb késés mellett érkezett a végcélhoz. 

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A légi fuvarozókat jelenleg utasaik 
szállodai elhelyezése tekintetében korlátlan 
felelősség terheli hosszú ideig tartó 
rendkívüli körülmények esetén. Ez a 
bizonytalanság és az időtartam 
kiszámíthatatlansága kockázatot jelenthet 
a fuvarozók pénzügyi stabilitása 
szempontjából. A légi fuvarozóknak ezért
lehetőséget kell adni arra, hogy egy 
bizonyos idő eltelte után az ellátást 
korlátozzák. Emellett a készenléti tervezés 
és a gyors átfoglalás is csökkentheti annak 
a kockázatát, hogy az utasok hosszú ideig 
vesztegelni kényszerüljenek a repülőtéren.

(16) A légi fuvarozókat jelenleg utasaik 
szállodai elhelyezése tekintetében korlátlan 
felelősség terheli hosszú ideig tartó 
rendkívüli körülmények esetén. A légi 
fuvarozóknak azonban lehetőséget kell 
adni arra, hogy a szállásköltségek 
tekintetében, valamint – amennyiben az 
utasok maguk gondoskodnak a szállásról 
– a költségek és az ellátás tekintetében egy 
bizonyos idő eltelte után az ellátást 
korlátozzák. Emellett a készenléti tervezés 
és a gyors átfoglalás is csökkentheti annak 
a kockázatát, hogy az utasok hosszú ideig 
vesztegelni kényszerüljenek a repülőtéren.

Or. en

Indokolás

Tömeges fennakadások esetén valamennyi érintett félnek (hatóságoknak, repülőtereknek, 
légitársaságoknak, hoteleknek és utasoknak) közös felelősséget kell vállalnia, hogy a helyzet 
rendeződhessen. A légitársaságnak az ellátás nyújtására irányuló kötelezettsége korlátozott 
lehet a szállás költségét tekintve éjszakánként és utasonként. E szabály alól kivétel vezethető 
be arra az esetre, ha az utasok maguk gondoskodnak szállásukról. Ebben az esetben a 
légitársaság bizonyos idő eltelte után korlátozhatja a szállás és az ellátás költségét.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az utazás megszakadása esetén az 
utasokat nem csak az őket ilyenkor 
megillető jogaikról kell megfelelően 

(20) Az utazás megszakadása esetén az 
utasokat nem csak az őket ilyenkor 
megillető jogaikról kell megfelelően 
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tájékoztatni, hanem a megszakítás okáról 
is, amint az információk rendelkezésre 
állnak. Ezeket az információkat akkor is 
meg kell adni, ha az utas a jegyét egy az 
Unióban működő közvetítőnél vásárolta
meg.

tájékoztatni, hanem a megszakítás okáról 
is, amint az információk rendelkezésre 
állnak. Ezeket az információkat a légi 
fuvarozónak akkor is meg kell adnia, ha 
az utas a jegyét egy az Unióban működő 
közvetítőnél vásárolta meg.

Or. en

Indokolás

A légi fuvarozó az egyetlen megbízható információforrás a járatok fennakadásainak okaira 
vonatkozóan.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A C-139/11 sz. Moré kontra KLM 
ügyben az Európai Bíróság tisztázta, hogy 
azt a határidőt, amely alatt a kártérítés 
iránti kereseteket meg kell indítani, az 
egyes tagállamok nemzeti joga határozza 
meg.

(23) A C-139/11 sz. Moré kontra KLM 
ügyben az Európai Bíróság tisztázta, hogy 
azt a határidőt, amely alatt a kártérítés 
iránti kereseteket meg kell indítani, az 
egyes tagállamok nemzeti joga határozza 
meg. A peren kívüli egyezségeket illetően 
a határidőket a fogyasztói jogviták 
alternatív rendezéséről, valamint a 
2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 
irányelv módosításáról szóló, 2013/11/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel1

(fogyasztói alternatív vitarendezési 
irányelv) összhangban határozzák meg.
_________________________
1 HL L 165., 2013.6.18., 65. o.

Or. en
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Annak érdekében, hogy a mozgást 
segítő eszközöket ért kárért vagy azok 
elvesztéséért járó kártérítés az eszköz 
tényleges értékével egyezzék meg, a 
légitársaságoknak a csökkent 
mozgásképességű személyek számára 
díjmentesen fel kell ajánlaniuk azt a 
lehetőséget, hogy külön nyilatkozatot 
tegyenek, amely – a Montreali 
Egyezménynek megfelelően – lehetővé 
teszi számukra, hogy a veszteségért vagy 
kárért teljes körű kártérítést igényeljenek.

(27) Annak érdekében, hogy a mozgást 
segítő eszközöket ért kárért vagy azok 
elvesztéséért járó kártérítés az eszköz 
tényleges értékével egyezzék meg, a 
légitársaságoknak a fogyatékkal élő vagy 
csökkent mozgásképességű személyek 
számára díjmentesen fel kell ajánlaniuk azt 
a lehetőséget, hogy külön nyilatkozatot 
tegyenek, amely – a Montreali 
Egyezménynek megfelelően – lehetővé 
teszi számukra, hogy a veszteségért vagy 
kárért teljes körű kártérítést igényeljenek.

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Az utasok olykor nincsenek tisztában 
azzal, milyen méretű, súlyú vagy számú 
poggyászt vihetnek magukkal az utastérbe. 
Annak érdekében, hogy az utasok teljes 
mértékben tudatában legyenek a 
kézipoggyászra, illetve a feladott 
poggyászra vonatkozó előírásoknak, a légi 
fuvarozóknak a jegyvásárláskor és a 
repülőtéren is egyértelmű információt kell 
adniuk ezekről az előírásokról.

(28) Az utasok olykor nincsenek tisztában 
azzal, milyen méretű, súlyú vagy számú 
poggyászt vihetnek magukkal az utastérbe. 
Annak érdekében, hogy az utasok teljes 
mértékben tudatában legyenek a 
kézipoggyászra, illetve a feladott 
poggyászra vonatkozó előírásoknak, a légi 
fuvarozóknak a valamennyi értékesítési 
csatornán – többek között a számítógépes 
foglalási rendszerekben – a jegyvásárlást 
megelőzően és a repülőtéren az 
utasfelvételnél is egyértelmű információt 
kell adniuk ezekről az előírásokról. Az 
utazásszervezőknek megfelelően kell 
tájékoztatniuk az utasokat.

Or. en
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Indokolás

Az átláthatóság érdekében az információknak valamennyi értékesítési csatornán keresztül is 
elérhetőnek kell lenniük, különösen a számítógépesített foglalási rendszerekben, amelyeken 
keresztül a repülőjegyek nagy többségét foglalják. Európában a repülőjegyek kb. 70%-át 
közvetítőkön keresztül értékesítik.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Tekintettel az elveszett, 
megrongálódott vagy késve érkező 
poggyásszal kapcsolatos panaszok 
beterjesztésére kiszabott rövid határidőkre, 
a légi fuvarozóknak lehetőséget kell 
nyújtaniuk arra, hogy az utasok
panaszaikat már a repülőtéren
benyújthassák, és e célból 
formanyomtatványt kell számukra 
biztosítani. Ez a szokásos 
poggyászjegyzőkönyv (Property 
Irregularity Report vagy PIR) is lehet.

(31) Tekintettel az elveszett, 
megrongálódott vagy késve érkező 
poggyásszal kapcsolatos panaszok 
beterjesztésére kiszabott rövid határidőkre, 
különleges poggyászszolgálatot kell 
létrehozni minden repülőtéren, ahol az 
utasoknak lehetőségük van arra, hogy 
panaszaikat már érkezéskor benyújthassák. 
E célból a légi fuvarozóknak 
formanyomtatványt kell biztosítaniuk az 
utasok számára. Ez a szokásos 
poggyászjegyzőkönyv (Property 
Irregularity Report vagy PIR) is lehet. 
Uniós szintű, szabványosított igénylőlapot 
kell meghatározni e rendelet 2a. 
mellékletében.

Or. en

Indokolás

Gyakorlati okok miatt különleges poggyászszolgálatnak minden repülőtéren rendelkezésre 
kell állnia, hogy felgyorsuljon és egyszerűsödjön az eljárás. A felülvizsgált rendelet keretében 
szabványosított, uniós szintű igénylőlapnak kell rendelkezésre állnia.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – -1 pont (új)
261/2004/EK rendelet
1 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az 1. cikk (1) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:
„ca) lekésik a csatlakozó járatot.

Or. en

Indokolás

A „lekésés a csatlakozó járatról” címet viselő új 6a. cikk tükrében a rendeletnek az 1. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott tárgyát megfelelően módosítani kell.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b a pont (új)
261/2004/EK rendelet
2 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A g) pont helyébe a következő szöveg lép:
(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van a 2. cikk d) pontjában szereplő új fogalommeghatározással.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – c pont
261/2004/EK rendelet
2 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„»csökkent mozgásképességű személy«: a 
légi járműveken utazó fogyatékkal élő, 
illetve csökkent mozgásképességű 
személyek jogairól szóló 1107/2006/EK 

„»fogyatékkal élő vagy csökkent 
mozgásképességű személy«: a légi 
járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve 
csökkent mozgásképességű személyek 
jogairól szóló 1107/2006/EK rendelet 
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rendelet szerinti bármely személy”; szerinti bármely személy”;

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – c a pont (új)
261/2004/EK rendelet
2 cikk – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A j) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„j) »visszautasított beszállás« egy 
légijáraton az utasok szállításának 
megtagadása annak ellenére, hogy azok 
a 3. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feltételek mellett 
beszállásra jelentkeztek, kivéve, ha 
beszállásukat ésszerű indokok, úgymint 
egészségügyi, biztonsági vagy védelmi 
okok, illetve nem megfelelő utazási 
okmányok miatt utasítják el. Az a járat, 
amelynek menetrendszerű indulási idejét 
előrehozták, aminek következtében az utas
lekéste a járatot, olyan járatnak minősül, 
amely tekintetében az utas esetében
visszautasították a beszállást.”

Or. en

Indokolás

A „visszautasított beszállás” jelenlegi fogalommeghatározását módosítani kell, hogy az 
magában foglalja azokat az eseteket is, amikor az utas azért kés le egy járatot, mert az 
indulási időt előrehozták.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – e pont
261/2004/EK rendelet
2 cikk – o pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) »csatlakozó járat«: olyan járat, amely 
egyetlen szállítási szerződés keretében 
eljuttatja az utast egy átszállási helyre, 
ahonnan az egy másik járattal utazik 
tovább, illetve adott esetben a másik járat, 
amely az átszállási helyről indul;

o) »csatlakozó járat«: olyan járat, amely 
egyetlen szállítási szerződés keretében és 
egyetlen foglalás alapján eljuttatja az utast 
egy átszállási helyre, ahonnan az egy másik 
járattal utazik tovább, illetve a 6a. cikkel 
összefüggésben egy másik járat, amely az 
átszállási helyről indul;

Or. en

Indokolás

A szöveg az „egyetlen foglalással” egészül ki az egyértelműség miatt, hogy el lehessen kerülni 
az olyan problémákat, amikor több jegyet vesznek egyetlen ügylet keretében. A 6a. cikkel való 
kiegészítés a csatlakozó járatokra vonatkozó rendelkezésekre utal.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – e pont
261/2004/EK rendelet
2 cikk – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(s) »jegyár«: egy jegyért fizetett teljes ár, 
amely magában foglalja a légi viteldíjat, 
valamint a jegy árában foglalt opcionális és 
nem opcionális szolgáltatásokért fizetendő 
minden vonatkozó adót, díjat, felárat és 
illetéket;

(s) »jegyár«: egy jegyért fizetett teljes ár, 
amely magában foglalja a légi viteldíjat, 
valamint a jegy árában foglalt opcionális és 
nem opcionális szolgáltatásokért fizetendő 
minden vonatkozó adót, díjat, felárat és 
illetéket.
A jegyár mindig magában foglalja az 
utasfelvétellel, a jegyek kiadásával, a 
beszállókártya-kiadással kapcsolatos 
költségeket, a minimális méretű poggyász 
és az alapvető cikkek díját, valamint a 
kifizetéssel – például hitelkártya-
költségekkel – kapcsolatos valamennyi 
költséget;

Or. en
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Indokolás

Az egyértelműség és összehasonlíthatóság érdekében a jegyárba beleértendő szolgáltatások 
alapcsomagját meg kell határozni.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – e pont
261/2004/EK rendelet
2 cikk – t pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

t) »a járat ára«: egy adott járat repülési 
távolságának és a jeggyel megváltott teljes 
utazás összes járata által megtett 
össztávolságnak a hányada, szorozva a 
jegy árával;

t) »a járat ára«: egy adott járat repülési 
távolságának és a jeggyel megváltott teljes 
utazás összes járata által megtett 
össztávolságnak a hányada, szorozva a 
jegy árával; amennyiben a jegyár nem 
ismert, a visszatérítés értéke a járaton a 
magasabb kategóriás ülőhelyért fizetett 
felár;

Or. en

Indokolás

A „járat árának” a Bizottság által javasolt fogalma nem működik akkor, ha a járatot 
szervezett utazási forma részeként biztosítják, mivel a „járat ára” nem szerepel a jegyen. A 
javasolt módosítás célja e helyzet orvoslása. A fogalommeghatározás kiegészítő része a 
visszatérítési szintet az érintett járaton a magasabb kategóriás ülőhely értékéhez igazítja. A
visszaminősítést követő részleges visszatérítéssel összefüggésben ezt a fogalommeghatározást 
kell alkalmazni.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – e pont
261/2004/EK rendelet
2 cikk – w pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

w) »a kifutópályán való várakozás«: 
induláskor az az idő, amelyet a repülőgép 
az utasok beszállításának kezdetétől a 
felszállásig a földön tölt, érkezéskor pedig 

w) »a kifutópályán való várakozás«: 
induláskor az az idő, amelyet a repülőgép 
az utasok beszállításának befejezésétől a 
felszállásig a földön tölt, érkezéskor pedig 
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az az idő, amely a repülőgép földet érése és 
az utasok kiszállításának kezdete között 
telik el;

az az idő, amely a repülőgép földet érése és 
az utasok kiszállításának kezdete között 
telik el;

Or. en

Indokolás

A beszállítás ideje mint olyan nem foglalhatja magában a kifutópályán való várakozást, mivel 
az a repülőgép méretétől függ. A késést abszolút értelemben és nem az egyes repülőgépekkel 
összefüggésben kell kiszámítani.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – a pont
261/2004/EK rendelet
3 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megerősített helyfoglalással 
rendelkeznek az érintett légi járaton és – az 
5. cikkben említett járattörlés, valamint a 6. 
cikkben említett menetrendváltozás 
esetét kivéve – utasfelvételre jelentkeznek,

a) megerősített helyfoglalással 
rendelkeznek az érintett légi járaton és – az 
5. cikkben említett járattörlés, valamint a 6. 
cikkben említett menetrendváltozás 
esetét, vagy a 6a. cikkben említett 
csatlakozó járat esetét kivéve –
utasfelvételre jelentkeznek,

Or. en

Indokolás

A módosítás a „lekésés a csatlakozó járatról” címet viselő új 6a. cikkel összhangban 
módosítja a szöveget.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – a a pont (új)
261/2004/EK rendelet
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg 
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lép:
(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van a 2. cikk d) pontjában szereplő új fogalommeghatározással.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(4) A 8. cikk (6) bekezdésének sérelme
nélkül e rendeletet kizárólag motoros 
merevszárnyú légi járműveken szállított 
utasokra kell alkalmazni. Amikor azonban 
az utazás egy részére a szállítási 
szerződésnek megfelelően más szállítási 
eszközön vagy helikopteren kerül sor, e 
rendeletet az egész utazásra alkalmazni 
kell, és az utazás más szállítási eszközzel 
végzett részét e rendelet alkalmazásában 
csatlakozó járatnak kell tekinteni.”

„(4) A 8. cikk (6) bekezdésének sérelme 
nélkül e rendeletet kizárólag motoros 
merevszárnyú légi járműveken szállított 
utasokra kell alkalmazni. Amikor azonban 
az utazás egy részére a szállítási 
szerződésnek megfelelően más szállítási 
eszközön vagy helikopteren kerül sor, a 6a. 
cikket az egész utazásra alkalmazni kell, és 
az utazás más szállítási eszközzel végzett 
részét e rendelet alkalmazásában 
csatlakozó járatnak kell tekinteni.”

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – c pont
261/2004/EK rendelet
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(6) E rendelet a szervezett utazási 
szerződések keretében szállított utasokra is 
alkalmazandó, de nem érinti az utasok 
90/314/EGK tanácsi rendelet szerinti 

„(6) E rendelet a szervezett utazási 
szerződések keretében szállított légi 
utasokra is alkalmazandó, de nem érinti az 
utasok 90/314/EGK tanácsi rendelet 
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jogait. Az utas e rendelet és a 90/314/EGK 
tanácsi irányelv értelmében is jogosult 
kérelem benyújtására, de az ugyanazon 
tényekkel kapcsolatban nem halmozhatja a 
két jogi aktus alapján őt megillető jogokat, 
amennyiben a jogok ugyanazon érdekek 
védelmezésére vagy ugyanazon célra 
irányulnak. E rendelet nem alkalmazható 
olyan esetekben, amikor egy utazási 
csomagot a légi járat törlésén vagy késésén 
kívüli egyéb okokból törölnek.”

szerinti jogait. Az utas e rendelet
értelmében a légi fuvarozó részére, a 
90/314/EGK tanácsi irányelv értelmében 
pedig az utazásszervező részére jogosult 
kérelem benyújtására, de az ugyanazon 
tényekkel kapcsolatban nem halmozhatja a 
két jogi aktus alapján őt megillető jogokat, 
amennyiben a jogok ugyanazon érdekek 
védelmezésére vagy ugyanazon célra 
irányulnak. E rendelet nem alkalmazható 
olyan esetekben, amikor egy utazási 
csomagot a légi járat törlésén vagy késésén 
kívüli egyéb okokból törölnek.”

Or. en

Indokolás

E módosítás bevezetésére egyértelművé tétel miatt került sor. A 261/2004/EK rendelet és a
szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK irányelv két külön jogi aktus. Egyértelműnek 
kell lennie, hogy az utasok mindkét jogi aktus alapján nem halmozhatnak jogokat.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont
261/2004/EK rendelet
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (3) bekezdés helyébe a következő szöveg 
lép:

törölve

„(3) Amennyiben az utasok beszállását 
akaratuk ellenére visszautasították, akkor 
az üzemeltető légi fuvarozó azonnal 
kártalanítja őket a 7. cikkel összhangban 
és segítséget nyújt nekik a 8. cikkel 
összhangban. Ha az utas a 8. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja szerint a lehető 
legrövidebb időn belül történő átfoglalás 
mellett dönt, és az indulási idő legalább 
két órával későbbi, mint az eredeti 
indulási idő, az üzemeltető légi fuvarozó 
segítséget nyújt az utasnak a 9. cikkel 
összhangban.”
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Or. en

Indokolás

A jelenlegi rendelet alapján a 9. cikk rendelkezései haladéktalanul hatályba lépnek és 
hatályban is maradnak. Az indulást megelőzően a 9. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti 
frissítő felszolgálására nem várakozhatnak két órát azok az utasok, akik beszállását 
önhibájuktól eltérő okból utasították vissza.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(4) Az (1), (2) és (3) bekezdést a retúr 
jegyekre is alkalmazni kell, ha a
visszaúton az utas beszállását azon az 
alapon utasítják vissza, hogy az odaútra 
szóló jegyet nem vette igénybe, vagy e 
célból nem fizetett további díjat.

„(4) A visszaúton az utas beszállását azon 
nem utasítják vissza azon az alapon, hogy 
a retúrjegyen szereplő, odaútra szóló 
jegyet nem vette igénybe, vagy e célból 
nem fizetett további díjat. Ha a beszállást 
akaratuk ellenére ilyen alapokon tagadják 
meg az utasoktól, az (1) és (2) bekezdést 
kell alkalmazni. Ezen túlmenően, az
üzemeltető légi fuvarozó haladéktalanul 
megtéríti az érintett utasok kárát a 7. 
cikkel összhangban, valamint a 8. és 9. 
cikkel összhangban segítséget nyújt 
számukra.

Or. en

Indokolás

A légi fuvarozók által jelenleg alkalmazott eljárások ellentétesek az utasok érdekeivel, és 
egyértelmű jogszabályi rendelkezések bevezetése révén véget kell vetni azoknak. A 9. cikk 
rendelkezései az előző módosítás szerint alkalmazandók.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az utas, vagy az utas nevében eljáró (5) Ha az utas, vagy az utas nevében eljáró 
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közvetítő egy vagy több, ugyanabba a 
szállítási szerződésbe tartozó utas családi 
vagy keresztnevében előforduló olyan 
elírást jelent be, amely a beszállás 
visszautasítását vonhatja maga után, a légi 
fuvarozónak azt legalább egyszer, az 
indulás előtt legfeljebb 48 órával, az utastól 
vagy a közvetítőtől kért kiegészítő díj 
nélkül ki kell javítania, kivéve, ha a 
nemzeti vagy a nemzetközi jogszabályok 
ezt nem teszik lehetővé.”

közvetítő egy vagy több, ugyanabba a 
szállítási szerződésbe tartozó utas családi 
vagy keresztnevében előforduló olyan 
elírásokat jelent be, amely a beszállás 
visszautasítását vonhatja maga után, a légi 
fuvarozónak azokat legalább egyszer, az 
indulás előtt legfeljebb 48 órával, az utastól 
vagy a közvetítőtől kért kiegészítő díj 
nélkül ki kell javítania, kivéve, ha a 
nemzeti vagy a nemzetközi jogszabályok 
ezt nem teszik lehetővé.”

Or. en

Indokolás

Mivel az elírásoknak számos okuk lehet, a módosításnak biztosítania kell, hogy egynél több 
elírás is kijavítható.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – b a pont (új)
261/2004/EK rendelet
4 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) Az (1), (2) és (3) bekezdést akkor is 
alkalmazni kell, ha az utas a járatot azért 
kési le, mert:
– a járat a menetrendszerű indulási idő 
előtt felszállt, az utas pedig időben érkezett 
a repülőtérre a 3. cikk (2) bekezdésével 
összhangban; vagy
– a járat menetrendszerű indulási idejét 
előrehozták, az utast pedig nem 
tájékoztatták erről legalább 24 órával 
korábban. Az utasnak a menetrendszerű 
indulási idő megváltozásáról való, 
megfelelő időben való tájékoztatásának 
megtörténtére vonatkozóan a bizonyítási 
teher az üzemeltető légi fuvarozót terheli.”
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Or. en

Indokolás

Voltak olyan esetek, amikor az utas nem volt késésben, a járat viszont a menetrendszerintinél
hamarabb indult. Egyértelművé kell tenni, hogy ez a visszautasított beszállás egyik típusa.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont 
261/2004/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„a) az üzemeltető légi fuvarozó a 8. cikk 
szerint felajánlja a jegy visszatérítése, az 
utazás átfoglalással történő folytatása vagy 
a későbbi időpontban történő utazás közötti 
választás lehetőségét; és”

„a) az üzemeltető légi fuvarozó a 8. cikk 
szerint felajánlja a jegy visszatérítése, az 
utazás átfoglalással történő folytatása vagy 
ugyanazon a napon később, vagy későbbi 
időpontban történő utazás közötti választás 
lehetőségét; és”

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a b pont (új)
261/2004/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) A (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(2) A járat törlésére vonatkozó 
tájékoztatás esetén, az üzemeltető légi 
fuvarozó vagy az utazásszervező az 5. cikk 
(1) bekezdésével összhangban az utasokat
teljes mértékben tájékoztatja jogaikról és a 
lehetséges alternatív közlekedési 
módokról.”

Or. en
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Indokolás

E módosítás célja az utasok tájékoztatáshoz való jogának megerősítése járattörlés esetén.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(3) Az üzemeltető légi fuvarozó nem 
köteles kártérítést fizetni a 7. cikk szerint, 
ha bizonyítani tudja, hogy a járat törlését 
rendkívüli körülmények okozták, és a járat 
törlését minden ésszerű intézkedés 
megtételével sem lehetett volna elkerülni. 
Rendkívüli körülményekre csak akkor 
szabad hivatkozni, ha a szóban forgó 
járatot, vagy az ugyanazzal a légi járművel 
üzemeltetett előző járatot érintik.”

„(3) Az üzemeltető légi fuvarozó nem 
köteles kártérítést fizetni a 7. cikk szerint, 
ha bizonyítani tudja, hogy teljesül az 
alábbi két feltétel:
– a járat törlését rendkívüli körülmények 
okozták, és 

– a járat törlését minden intézkedés 
megfelelő megtételével sem lehetett volna 
elkerülni. 

Amennyiben a műszaki meghibásodásokat 
rendkívüli körülmények okozzák, ezekre
csak akkor szabad hivatkozni, ha a szóban 
forgó járatot, vagy az ugyanazzal a légi 
járművel üzemeltetett előző járatot érintik.”

Or. en

Indokolás

A módosítás annak egyértelművé tételére irányul, hogy mindkét feltételnek teljesülnie kell 
ahhoz, hogy valamely járat törlése esetén az üzemeltető légitársaságok mentesüljenek a 
kártérítés megfizetése alól. A „megfelelő” szó szűkebb értelmezési mozgásteret enged 
valamennyi olyan intézkedés tekintetében, amelyeket a törlés érdekében kell megtenni.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – c pont
261/2004/EK rendelet
5 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(5) Azokon a repülőtereken, amelyeknek 
éves utasforgalma legalább az előző három 
egymást követő évben elérte a hárommillió
főt, a repülőtér-irányító szervezetnek 
gondoskodnia kell arról, hogy a repülőtér 
és a repülőtér használói – különösen a légi 
fuvarozók és a földi kiszolgálást végző 
vállalatok – műveleteiket megfelelő
készenléti terv révén összehangolják, így 
felkészülve a többszörös járattörléseket 
és/vagy késéseket előidéző olyan
helyzetekre, amelyek miatt jelentős számú 
utas reked a repülőtéren, beleértve a 
légitársaságok csődje vagy a működési 
engedélyük visszavonása miatt 
bekövetkező eseteket is. A készenléti terv 
célja, hogy a repülőtéren rekedt utasok 
megfelelő tájékoztatást és segítséget 
kapjanak. A repülőtér-irányító szervezet a 
készenléti tervet és annak bármely 
módosítását közli a 16. cikk szerint kijelölt 
nemzeti végrehajtási szervvel. Azon 
repülőterek irányító szervezeteinek, 
amelyek utasforgalma nem éri el a fenti 
határt, minden ésszerű intézkedést meg kell 
tenniük a repülőtér-használók 
tevékenységének összehangolása, valamint 
a repülőtéren rekedt utasok ellátása és 
tájékoztatása érdekében.”

„(5) Azokon a repülőtereken, amelyeknek 
éves utasforgalma legalább az előző három 
egymást követő évben elérte a másfélmillió
főt, a repülőtér-irányító szervezet a 
repülőtér használóival – különösen a légi 
fuvarozókkal és a földi kiszolgálást végző 
vállalatokkal, a léginavigációs 
szolgáltatókkal, valamint a repülőtéri 
kiskereskedelmi egységekkel –
együttműködésben olyan megfelelő 
készenléti tervet dolgoznak ki, amely 
biztosítja a repülőtér és a repülőtér 
felhasználóinak megfelelő koordinációját
a többszörös járattörléseket és/vagy 
késéseket előidéző olyan helyzetek esetén, 
amelyek miatt jelentős számú utas reked a 
repülőtéren, beleértve a légitársaságok 
csődje vagy a működési engedélyük 
visszavonása miatt bekövetkező eseteket is. 
A készenléti tervek kidolgozására az 
érintett nemzeti, regionális, illetve helyi 
hatóságok és – adott esetben – szervezetek 
részvételével kerül sor. A repülőtér-
irányító szervezet a készenléti tervet és 
annak bármely módosítását közli a 16. cikk 
szerint kijelölt nemzeti végrehajtási 
szervvel. Azon repülőterek irányító 
szervezeteinek, amelyek utasforgalma nem 
éri el a fenti határt, minden ésszerű 
intézkedést meg kell tenniük a repülőtér-
használók tevékenységének 
összehangolása, valamint a repülőtéren 
rekedt utasok ellátása és tájékoztatása 
érdekében.”

Or. en

Indokolás

Az utasok érdekében a repülőtereken az évi hárommillió utasra vonatkozó küszöböt túl 
magasnak kell tekinteni és azt másfélmillióra kell csökkenteni. A készenléti tervek létrehozása 
tekintetében egyértelműen ki kell mondani a repülőterek valamennyi felhasználójának, 
valamint a nemzeti, regionális vagy helyi hatóságoknak a részvételét. A készenléti tervek 
létrehozásával elérendő legfőbb célkitűzés valamennyi érintett fél megfelelő koordinációjának 
biztosítása.



PE510.868v02-00 30/81 PR\1002222HU.doc

HU

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – c a pont (új)
261/2004/EK rendelet
5 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A szöveg a következő (5a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) Jóllehet a légi fuvarozók nem 
mérsékelhetik az e rendeletben 
meghatározott kötelezettségeiket, az (5) 
bekezdésben előírt készenléti tervet akként 
kell kidolgozni, hogy az koordinált 
intézkedést határozzon meg arra az esetre, 
ha az a repülőtéren rekedt utasok – és 
különösen a fogyatékkal élő és a csökkent 
mozgásképességű személyek – számára 
nyújtott megfelelő tájékoztatás és segítség 
biztosítása érdekében, különösen az 
alábbiak tekintetében szükséges:
– a repülőtéren rekedt vagy légi utazásuk 
megkezdése céljából a repülőtérre tartó
utasok számára információk biztosítása;
– helyszíni szállás biztosítása, amennyiben 
a repülőtéren rekedt utasok száma 
meghaladja a hotelekben rendelkezésre 
álló szálláshelyek számát;
– a 9. cikk (4) és (5) bekezdésében 
megállapított korlátozásokkal érintett 
utasok számára tájékoztatás és segítség 
biztosítása;
– a repülőtéren rekedt utasok számára 
átfoglalás alternatív fuvarozók és 
szállítási módok révén, az utasok számára 
korlátozott áron, illetve ingyenesen, 
amennyiben az üzemeltető fuvarozó 
megszüntette a tevékenységeket.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás szorosan kapcsolódik az 5. cikk (5) bekezdéséhez fűzött előző módosításhoz. 
Célja annak pontosabb jelzése, hogy a készenléti terveknek pontosan mit kell tartalmazniuk a 
tájékoztatást és a segítséget illetően. A fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű 
személyek különös figyelmet igényelnek.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – c b pont (új)
261/2004/EK rendelet
5 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) A szöveg a következő (5b) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5b) A légi fuvarozók olyan részletes 
eljárásokat dolgoznak ki és léptetnek 
életbe, amelyek lehetővé teszik számukra, 
hogy hatékonyan és következetesen 
felelhessenek meg e rendeletnek, 
különösen késések, járattörlések,
visszautasított beszállás, tömeges 
fennakadások és fizetésképtelenség 
esetén. Ezen eljárások egyértelműen 
jelzik, hogy az egyes repülőtereken a 
légitársaság mely képviselője felelős az 
ellátás, segítségnyújtás, átfoglalás, illetve 
visszatérítés megszervezéséért, valamint
meghatározzák az e szolgáltatások 
nyújtásával kapcsolatos folyamatokat és 
feltételeket. A légi fuvarozó közli ezeket az 
eljárásokat és az azokban bekövetkezett 
bármely változást a 16. cikk szerint kijelölt
nemzeti végrehajtási szervvel.”

Or. en
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Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – c c pont (új)
261/2004/EK rendelet
5 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) A szöveg a következő (5c) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5c) Valamely járatnak a légi fuvarozó 
fizetésképtelensége miatti törlése vagy a 
légi fuvarozó járatainak a légi fuvarozó 
működési engedélyének visszavonása 
miatti felfüggesztése esetén, az utasok 
visszatérítésre vagy az indulási pontra 
visszainduló járatra jogosultak a 8. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjával, valamint a 
9. cikkben meghatározott, ellátáshoz való 
joggal összhangban. A légi fuvarozók
igazolással szolgáljanak arra, hogy kellő 
biztosíték áll rendelkezésre az utasok által 
befizetett összegek visszatérítésére, illetve 
hazaszállításukra.”

Or. en

Indokolás

Amikor egy légitársaság megszünteti működését, sok utas nem tudja igényelni a 
légitársasággal szemben, hogy fizesse meg fel nem használt jegyeik költségét, illetve nem 
tudják hazaszállításukat elérni, ha külföldön rekedtek. Az utasok védelmében tapasztalható e 
hiányosság leküzdése érdekében az előadó a Bizottság rendeletre irányuló javaslatának 
módosítását javasolja oly módon, hogy az egy olyan rendelkezéssel egészítik ki, amely a
szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK irányelv alapján a szervezett utazásokat 
igénybe vevő fogyasztóknak kínálthoz hasonló védelmet biztosít. Az alapok létrehozásához 
vagy biztosítás megkötéséhez hasonló, szükséges intézkedések tekintetében mozgásteret 
biztosít a légi fuvarozók számára az a kötelezettségük, hogy a biztosítékra vonatkozóan kellő 
bizonyítékkal szolgáljanak.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy üzemeltető légi 
fuvarozó okkal feltételezi, hogy egy járat 
indulása késni fog, vagy ha a menetrend 
szerinti induláshoz képest elhalasztja az 
indulást, akkor az utasoknak:

(1) Amennyiben egy üzemeltető légi 
fuvarozó okkal feltételezi, hogy egy járat 
indulása késni fog, vagy ha az üzemeltető 
légi fuvarozó a menetrend szerinti 
induláshoz képest elhalasztja az indulást, 
akkor az utasoknak:

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás pontosítja, hogy az e cikk szerinti rendelkezések továbbra is a légi közlekedési 
ágazatra vonatkoznak.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. legalább öt órás késés esetén, ha a késés 
egy vagy több éjszakára is kiterjed, 
felajánlja a 9. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában és a 9. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjában előírt segítséget; és

ii. legalább három órás késés esetén, ha a 
késés éjszakai órákra is kiterjed, felajánlja 
a 9. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és 
a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
előírt segítséget; és

Or. en

Indokolás

A módosítás a Bíróságnak a C-402/07. sz. és C-432/07 sz., Sturgeon kontra Condor, valamint 
Böck & Lepuschitz kontra Air France egyesített ügyekben hozott ítéletével van összhangban, 
amely jelentős – azaz több mint háromórás – késések esetén ugyanazokat a jogokat biztosítja 
az utasok számára, mint amely utasok járatait törölték. A jogok beállását biztosító öt óra 
helyébe tehát három óra lép.
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Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. legalább öt órás késés esetén felajánlja 
a 8. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
előírt segítséget.

iii. legalább három órás késés esetén 
felajánlja a 8. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában előírt segítséget.

Or. en

Indokolás

A módosítás a Bíróságnak a C-402/07. sz. és C-432/07 sz., Sturgeon kontra Condor, valamint 
Böck & Lepuschitz kontra Air France egyesített ügyekben hozott ítéletével van összhangban, 
amely jelentős – azaz több mint háromórás – késések esetén ugyanazokat a jogokat biztosítja 
az utasok számára, mint amely utasok járatait törölték. A jogok beállását biztosító öt óra 
helyébe tehát három óra lép. Lásd még a 6. cikk (1) bekezdésének ii. pontjához fűzött 
módosítást.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Amennyiben valamely üzemeltető 
légi fuvarozó a menetrendszerű indulási 
időt több mint három órával előrébb 
hozza, felajánlja az utasoknak a 8. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjában
meghatározott visszatérítést vagy a 8. cikk 
(1) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott átfoglalást. Maga az utas is 
megszervezheti saját átfoglalását, és 
igényelheti a megfelelő költségek 
visszatérítését, ha az üzemeltető légi 
fuvarozó nem kínálja fel a 8. cikk (1) 
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bekezdésének b) pontja szerinti átfoglalás 
lehetőségét.”

Or. en

Indokolás

Amennyiben a felülvizsgált menetrend túl hosszú késedelmet okoz, az utasok számára fel kell 
kínálni a lehetőséget, hogy visszatérítést vagy átfoglalást kérjenek. Ezen túlmenően a 8. cikk
(6a) bekezdése szerinti új rendelkezéssel összhangban az utasok számára fel kell ajánlani azt 
a lehetőséget, hogy maguk szervezzék meg átfoglalásukat és igényeljék az ezzel kapcsolatos 
költségek visszatérítését, ha az üzemeltető légi fuvarozó nem kínálja fel az átfoglalás 
lehetőségét.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) EU-n belüli utazások és harmadik 
országból induló/oda érkező, 3500 km-nél 
rövidebb utazások esetében a menetrend 
szerinti érkezési időponthoz képest öt órás 
vagy annál hosszabb késéssel érkeznek 
meg;

(a) EU-n belüli utazások és harmadik 
országból induló/oda érkező, 3500 km-nél 
rövidebb utazások esetében a menetrend 
szerinti érkezési időponthoz képest három
órás vagy annál hosszabb késéssel 
érkeznek meg;

Or. en

Indokolás

A módosítás a Bíróságnak a C-402/07. sz. és C-432/07 sz., Sturgeon kontra Condor, valamint 
Böck & Lepuschitz kontra Air France egyesített ügyekben hozott ítéletével van összhangban, 
amely jelentős – azaz több mint háromórás – késések esetén ugyanazokat a jogokat biztosítja 
az utasok számára, mint amely utasok járatait törölték. Az előadó ezért javasolja, hogy a 
jogok beállását biztosító öt óra helyébe három óra lépjen. Az előadó ugyanakkor osztja a 
Bizottság azon véleményét, hogy a jogok beállását biztosító időpontoknak az EU-n belüli 
valamennyi utazás esetében azonosak kellene lenniük. 
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Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) harmadik országból induló/oda érkező, 
3500 km-től 6000 km-ig terjedő utazások 
esetében a menetrend szerinti érkezési 
időponthoz képest kilenc órás vagy annál 
hosszabb késéssel érkeznek meg;

b) harmadik országból induló/oda érkező, 
több mint 3500 km hosszú utazások 
esetében a menetrend szerinti érkezési 
időponthoz képest öt órás vagy annál 
hosszabb késéssel érkeznek meg;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) harmadik országokból induló/oda 
érkező, 6000 km-nél hosszabb utazások 
esetében a menetrend szerinti érkezési 
időponthoz képest tizenkét órás vagy 
annál hosszabb késéssel érkeznek meg.

törölve

Or. en

Indokolás

Javasolt, hogy a jogok beállását biztosító tizenkét órát és több mint 6000 km-t töröljék annak 
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érdekében, hogy a 6. cikk (2) bekezdése egyszerűbbé váljon, és nagyobb mértékű 
egyértelműséget biztosítson a légitársaságok és az utasok számára. A c) pont törlése a 6. cikk 
(2) bekezdésének a) és b) pontjához fűzött módosítások logikáját követi, amely módosítások a
jogok beállását biztosító pontot legfeljebb 3500 km-re, illetve 3500 km-nél többre helyezik. A 
jogok beállása tekintetében nem létezhet ettől eltérő pont.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az üzemeltető légi fuvarozó nem 
köteles kártérítést fizetni a 7. cikk szerint, 
ha bizonyítani tudja, hogy a járat késését 
vagy a menetrend módosítását rendkívüli 
körülmények okozták, és a késést vagy 
módosítást minden ésszerű intézkedés 
megtételével sem lehetett volna elkerülni. 
A rendkívüli körülményekre csak az 
érintett járattal, vagy az ugyanazzal a légi 
járművel üzemeltetett előző járattal 
összefüggésben lehet hivatkozni.

(4) Az üzemeltető légi fuvarozó nem 
köteles kártérítést fizetni a 7. cikk szerint,
ha bizonyítani tudja, hogy teljesül az 
alábbi két feltétel:
– a járat késését vagy a menetrend 
módosítását rendkívüli körülmények 
okozták, és 

– a késést vagy módosítást minden 
intézkedés megfelelő megtételével sem 
lehetett volna elkerülni.

Amennyiben a műszaki meghibásodásokat 
rendkívüli körülmények okozzák, ezekre
csak az érintett járattal, vagy az ugyanazzal 
a légi járművel üzemeltetett előző járattal 
összefüggésben lehet hivatkozni.

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangban van az 5. cikk (3) bekezdéséhez fűzött módosítással. A módosítás 
annak egyértelművé tételére irányul, hogy mindkét feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy 
jelentős késések esetén az üzemeltető légitársaságok mentesüljenek a kártérítés megfizetése 
alól. A „megfelelő” szó szűkebb értelmezési mozgásteret enged valamennyi olyan intézkedés 
tekintetében, amelyeket a törlés érdekében kell megtenni.
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Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
261/2004/EK rendelet
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha a biztonsági szempontok lehetővé 
teszik, több mint egy órás kifutópályán 
való várakozás esetén az üzemeltető légi 
fuvarozó díjtalan hozzáférést enged a 
mosdóhelyiségekhez, díjtalanul ivóvizet 
biztosít, és az utastérben megfelelő fűtésről 
vagy hűtésről, és szükség esetén megfelelő 
orvosi ellátásról gondoskodik. Ha a 
kifutópályán való várakozás eléri az öt
órát, a repülőgép visszatér a kapuhoz vagy 
más megfelelő kiszállóhelyhez, ahol az 
utasok kiszállhatnak és az (1) bekezdésben 
meghatározott segítségben részesülhetnek, 
kivéve ha a biztonsággal és a védelemmel 
összefüggő okokból a repülőgép nem 
hagyhatja el helyét a kifutópályán.

(5) Ha a biztonsági szempontok lehetővé 
teszik, több mint egy órás kifutópályán 
való várakozás esetén az üzemeltető légi 
fuvarozó díjtalan hozzáférést enged a 
mosdóhelyiségekhez, díjtalanul ivóvizet 
biztosít, és az utastérben megfelelő fűtésről 
vagy hűtésről, és szükség esetén megfelelő 
orvosi ellátásról gondoskodik. Ha a 
kifutópályán való várakozás eléri a két
órát, a repülőgép visszatér a kapuhoz vagy 
más megfelelő kiszállóhelyhez, ahol az 
utasok kiszállhatnak és az (1) bekezdésben 
meghatározott segítségben részesülhetnek, 
kivéve ha a biztonsággal és a védelemmel 
összefüggő okokból a repülőgép nem 
hagyhatja el helyét a kifutópályán.

Or. en

Indokolás

Túlságosan hosszúnak tűnik a kifutópályán való, azt megelőző várakozás minimum öt órában 
történő meghatározása, hogy az utasok számára lehetővé tennék a kiszállást, ezért azt két 
órával kell felváltani.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
261/2004/EK rendelet
6 a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az utas azért kési le a csatlakozó 
járatot, mert előző járata késett vagy annak 
időpontját megváltoztatták, a csatlakozó
járatot üzemeltető közösségi légi fuvarozó 

(1) Ha az utas azért kési le a csatlakozó 
járatot, mert előző járata késett vagy annak 
időpontját megváltoztatták, az előző járatot 
üzemeltető közösségi légi fuvarozó az 
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az utasnak felajánlja: utasnak felajánlja:

Or. en

Indokolás

A csatlakozó járatukat lekéső utasok számára az átszállási helyen késést okozó előző légi 
fuvarozónak kell biztosítania a segítséget, ellátást, átfoglalást, valamint kártérítést, nem pedig 
az időben elinduló járat légi fuvarozójának.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
261/2004/EK rendelet
6 a cikk – 1 bekezdés – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a 9. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
és a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott segítséget, ha az alternatív 
járat vagy a 8. cikk szerint ajánlott egyéb 
szállítási eszköz indulásának menetrend 
szerinti időpontja legalább öt órával 
meghaladja a lekésett járat menetrendszerű 
indulását, és a késés egy vagy több 
éjszakára is kiterjed.

iii. a 9. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
és a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott segítséget, ha az alternatív 
járat vagy a 8. cikk szerint ajánlott egyéb 
szállítási eszköz indulásának menetrend 
szerinti időpontja legalább öt órával 
meghaladja a lekésett járat menetrendszerű
indulását, és a késés éjszakai órákra is 
kiterjed.

Or. en

Indokolás

A módosítás összhangban van a 6. cikkben említett, jogok beállását biztosító időpontokra 
vonatkozó korábbi módosításokkal. Emellett pontosításra van szükség, mivel a jelenlegi 
megfogalmazás félreérthető abban az értelemben, hogy a szállást csak akkor ajánlanák fel 
ellentételezésként, ha a késés az egész éjszakára kiterjed.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
261/2004/EK rendelet
6 a cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az utas egy előző csatlakozó járat 
késése miatt kési le a csatlakozó járatot, 
kárpótláshoz van joga az előző járatot 
üzemeltető közösségi légi fuvarozó 
részéről a 6. cikk (2) bekezdésével 
összhangban. E célból a késést a végső 
célállomásra való menetrendszerű érkezés 
időpontjához viszonyítva kell számítani.

(2) Ha az utas menetrendváltozás vagy az
átszállási helyen egy előző csatlakozó járat 
90 perces vagy annál hosszabb késése 
miatt kési le a csatlakozó járatot, 
kárpótláshoz van joga az előző járatot 
üzemeltető közösségi légi fuvarozó 
részéről a 6. cikk (2) bekezdésével 
összhangban. E célból a teljes késést a 
végső célállomásra való menetrendszerű 
érkezés időpontjához viszonyítva kell 
számítani.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja az – esetlegesen regionális ráhordó és esetlegesen eddig csak rövid 
késéseket tapasztaló – első légitársaságra háruló aránytalan pénzügyi teher mérséklése. Az
átszállási helyen az előző járat 90 perces vagy annál hosszabb késési küszöbe akkor 
biztosítana kártérítéshez való jogot az utas számára, ha a végcélnál a késés több mint 3, 
illetve 5 óra. Ez a kettős feltétel igazolt akkor, ha az előző uniós légi fuvarozó pusztán rövid 
késést okoz, amely viszont a végcélnál sokkal hosszabb kését eredményez. 

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
261/2004/EK rendelet
6 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) és a (2) bekezdés olyan 
harmadik országbeli légi fuvarozókra is 
alkalmazandó, amelyek egy uniós 
repülőtérre vagy repülőtérről csatlakozó 
járatot üzemeltetnek.”

(4) Az (1) és a (2) bekezdés olyan 
harmadik országbeli légi fuvarozókra is 
alkalmazandó, amelyek egy uniós 
repülőtérről egy másik uniós repülőtérre 
vagy uniós repülőtérről egy harmadik 
országbeli repülőtérre csatlakozó járatot 
üzemeltetnek.”

Or. en
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Indokolás

Erre a módosításra a 3. cikknek a rendelet hatályáról szóló (1) bekezdésével való összhang 
biztosítása, valamint a harmadik országokbeli fuvarozókkal összefüggésben a 
területenkívüliség problémáinak elkerülése érdekében van szükség. 

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont – a pont
261/2004/EK rendelet
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az (1) bekezdésben a „repülőútra” szó 
helyébe az „utazásra” szó lép.

törölve

Or. en

Indokolás

Ezt a módosítást a hatályos rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a), b) és c) pontját követő 
módosításokkal összefüggésben terjesztették elő. A „repülőútra” szó „utazás” szóval történő 
felváltását ezek a módosítások tartalmazzák. 

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont – a a pont (új)
261/2004/EK rendelet
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Az (1) bekezdés a) pontját el kell 
hagyni.

Or. en

Indokolás

Ezt a módosítást a hatályos rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontjához fűzött 
módosításokkal összefüggésben kell alkalmazni, amely utóbbi módosítások célja a jelenlegi 
rendszer alkalmazásának elősegítése, valamint az utasok és a légitársaságok számára 
nagyobb mértékű egyértelműség megteremtése. Az előadó a jogok beállását biztosító 
időpontoknak és a kártérítési összegeknek a következő értékhatárok bevezetése révén történő
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egyszerűsítését javasolja: 300 EUR a Közösségen belüli valamennyi repülőút esetében 
(függetlenül a repülőút hosszától); 300 EUR minden más repülőút esetében 3500 km 
távolságig; 600 EUR 3500 km távolságot meghaladó minden más repülőút esetében. 

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont – a b pont (új)
261/2004/EK rendelet
7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) Az (1) bekezdés b) pontjának helyébe 
a következő szöveg lép:
„b) 300 EUR-t minden 1500 
kilométernél hosszabb Unión belüli 
utazásra és minden egyéb, 3500 
kilométeres vagy annál rövidebb
utazásra;”

Or. en

Indokolás

Ezt a módosítást a hatályos rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontjához fűzött 
módosításokkal összefüggésben kell alkalmazni, amely utóbbi módosítások célja a jelenlegi 
rendszer alkalmazásának elősegítése, valamint az utasok és a légitársaságok számára 
nagyobb mértékű egyértelműség megteremtése. Az előadó a jogok beállását biztosító 
időpontoknak és a kártérítési összegeknek a következő értékhatárok bevezetése révén történő 
egyszerűsítését javasolja: 300 EUR a Közösségen belüli valamennyi repülőút esetében 
(függetlenül a repülőút hosszától); 300 EUR minden más repülőút esetében 3500 km 
távolságig; 600 EUR 3500 km távolságot meghaladó minden más repülőút esetében. 

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont – a c pont (új)
261/2004/EK rendelet
7 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) Az (1) bekezdés c) pontjának helyébe a 
következő szöveg lép:
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„c) 600 EUR-t minden 3500 kilométert 
meghaladó utazásra.”

Or. en

Indokolás

Ezt a módosítást a hatályos rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjához fűzött 
módosításokkal összefüggésben kell alkalmazni, amely utóbbi módosítások célja a jelenlegi 
rendszer alkalmazásának elősegítése, valamint az utasok és a légitársaságok számára 
nagyobb mértékű egyértelműség megteremtése. Az előadó a jogok beállását biztosító 
időpontoknak és a kártérítési összegeknek a következő értékhatárok bevezetése révén történő 
egyszerűsítését javasolja: 300 EUR a Közösségen belüli valamennyi repülőút esetében 
(függetlenül a repülőút hosszától); 300 EUR minden más repülőút esetében 3500 km 
távolságig; 600 EUR 3500 km távolságot meghaladó minden más repülőút esetében. 

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett kártérítés 
kifizetése készpénzben, elektronikus banki 
átutalással, banki megbízással vagy csekkel
történik.

(3) Az utas egyetértésével az (1) 
bekezdésben említett kártérítés kifizetése 
készpénzben, elektronikus banki átutalással
vagy banki megbízással történik.

Or. en

Indokolás

Előfordulnak problémák azokkal a fuvarozókkal, akik a kártérítést csekkel fizetik.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A légi fuvarozó az utassal önkéntes 
megállapodásra juthat, amely az (1) 

(5) A légi fuvarozó az utassal önkéntes 
megállapodásra juthat, amely egyéb,
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bekezdésben említett kártérítési 
rendelkezések helyébe lép, feltéve, hogy a 
megállapodást az utas egy olyan 
dokumentum aláírásával erősíti meg, amely 
felhívja az utas figyelmét az e rendelet 
szerinti kártérítéshez való jogára.”

legalább azonos értékű nem pénzbeli 
szolgáltatásokkal (például a kártérítési 
összeg 100%-nak megfelelő repülési 
utalványokkal) váltja fel az (1) 
bekezdésben említett kártérítési 
rendelkezéseket, feltéve, hogy a 
megállapodást az utas egy olyan 
dokumentum aláírásával erősíti meg, amely 
felhívja az utas figyelmét az e rendelet 
szerinti kártérítéshez való jogára.”

Or. de

Indokolás

Az utasok kártérítéshez való jogának megfelelő megóvása érdekében a kártérítési összeg 
100%-ának megfelelő értékhatárt kell megszabni. Fontos tisztázni, hogy az önkéntes 
megállapodás csupán a kártérítés módjára és nem magára a kártérítéshez való jogra 
vonatkozik.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
261/2004/EK rendelet
8 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a járat árának visszatérítése az utas 
kérésétől számított hét napon belül a 7. 
cikk (3) bekezdésében meghatározott 
módon, az utazás meg nem tett szakaszára 
vagy szakaszaira, továbbá a már megtett 
szakaszra vagy szakaszokra, amennyiben a 
repülőút az utas eredeti utazási tervéhez 
viszonyítva már nem szolgál semmilyen 
célt, adott esetben a következővel együtt,

a) a járat árának visszatérítése az utas 
kérésétől számított hét munkanapon belül 
a 7. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
módon, az utazás meg nem tett szakaszára 
vagy szakaszaira, továbbá a már megtett 
szakaszra vagy szakaszokra, amennyiben a 
repülőút az utas eredeti utazási tervéhez 
viszonyítva már nem szolgál semmilyen 
célt, adott esetben a következővel együtt,

Or. en
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Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
261/2004/EK rendelet
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ha az utas az (1) bekezdés b) pontjában 
említett lehetőséget választja, és az 
üzemeltető légi fuvarozó nem tudja az utast 
saját járatainak egyikén, kellő időben 
szállítani ahhoz, hogy az utas végső 
úticélját a menetrend szerinti érkezési 
időhöz viszonyítva 12 órán belül elérje, 
akkor az utas – a rendelkezésre állástól 
függően – jogosult más légi fuvarozó 
járatára vagy eltérő szállítási módra való 
átfoglalásra. Az 1008/2008/EK rendelet 22. 
cikkének (1) bekezdése ellenére a másik 
légi fuvarozó vagy más fuvarozó a 
szerződő fuvarozónak nem szabhat olyan 
árat, amely meghaladja a saját utasai által 
az elmúlt három hónapban ugyanilyen 
szolgáltatásokért fizetett átlagos árat.

(5) Ha az utas az (1) bekezdés b) pontjában 
említett lehetőséget választja, és az 
üzemeltető légi fuvarozó nem tudja az utast 
saját járatainak egyikén, kellő időben 
szállítani ahhoz, hogy az utas végső úti
célját a menetrend szerinti érkezési időhöz 
viszonyítva 12 órán belül elérje, akkor az 
utas – a rendelkezésre állástól függően, és 
feltéve, hogy léteznek ésszerű és 
összehasonlítható alternatívák – jogosult 
más légi fuvarozó járatára vagy eltérő 
szállítási módra való, a lehető 
leghamarabbi átfoglalásra. Az utas 
jogosult visszautasítani az egyéb szállítási 
módon keresztüli átfoglalást, ebben az 
esetben pedig az átfoglalásra várva 
fenntartja a 9. cikkben meghatározott, 
ellátáshoz való jogait.

Or. en

Indokolás

Nem szabad olyan korlátozásoknak vagy feltételeknek létezniük, amelyek egy másik szállítási 
mód hiányosságai miatt valamely szállítási mód alkalmazására köteleznek. Ezen túlmenően 
nem egyértelmű, hogy az „olyan ár, amely meghaladja a saját utasai által az elmúlt három 
hónapban ugyanilyen szolgáltatásokért fizetett átlagos árat” fogalmát hogyan lehetne 
érvényesíteni a gyakorlatban. Ezen túlmenően a módosítás meghatározza, hogy a valamely 
utas közlekedésének megszervezésére irányuló kötelezettség továbbra is azt az üzemeltető légi 
fuvarozót terheli, akinek szolgáltatásai fennakadtak.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
261/2004/EK rendelet
8 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amikor az utasnak az (1) bekezdés 
szerint az út más szállítási mód 
igénybevételével történő teljes vagy 
részleges folytatását ajánlják fel, e rendelet
a más szállítási módon végzett szállításra 
ugyanúgy alkalmazandó, mintha azt 
merevszárnyú légi járművön végezték 
volna.

(6) Amikor az utasnak az (1) bekezdés 
szerint az út más szállítási mód 
igénybevételével történő teljes vagy 
részleges folytatását ajánlják fel, a 6. cikk a 
más szállítási módon végzett szállításra az 
üzemeltető légitársaság és a másik 
közlekedési módot üzemeltető társaság 
közötti átfoglalási megállapodásokkal 
összhangban alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Meg kellene jegyezni, hogy léteznek a különböző közlekedési módok közötti, az ilyen különös 
esetekben alkalmazandó átfoglalási megállapodások, amelyek részletezik az ilyen 
átfoglalások feltételeit.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 a pont (új)
261/2004/EK rendelet
8 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. A 8. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(6a) Maga az utas is megszervezheti saját 
átfoglalását, és igényelheti megfelelő 
költségeinek visszatérítését, ha az
üzemeltető légi fuvarozó nem kínálja fel 
számára az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
átfoglalás lehetőségét.”

Or. en

Indokolás

Az utasnak arra is lehetőséggel kell rendelkeznie, hogy maga szervezze meg átfoglalását 
anélkül, hogy elveszítse a felmerülő költségek visszatérítésének igénylése iránti jogát.
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Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont – -a pont (új)
261/2004/EK rendelet
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) Az (1) bekezdés a) pontjának helyébe a 
következő szöveg lép:
„a) étkezést és frissítőket;”

Or. en

Indokolás

„A várakozási idővel ésszerű arányban” kifejezést törölni kell, mivel a felülvizsgált 
rendeletben „az eredeti indulási idő után kétórányi várakozási idő” bevezetését javasolják 
minden olyan esetre – járattörlésre, jelentős késésekre és csatlakozó járatokra – vonatkozóan, 
amikor a 9. cikk (1) bekezdésének a) pontjára történik hivatkozás. 

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont – a a pont (új)
261/2004/EK rendelet
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(2) Ezenkívül az utasoknak 
díjmentesen két telefonhívást, faxüzenet, 
vagy e-mail küldését kell felajánlani.”

Or. en

Indokolás

A telex elavult.
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Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont – a b pont (új)
261/2004/EK rendelet
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) A (3) helyébe a következő szöveg lép:
„(3) E cikk alkalmazásakor az 
üzemeltető légifuvarozó különösen 
figyelmet fordít a fogyatékkal élő és a 
csökkent mozgásképességű személyek és 
az őket kísérő személyek szükségleteire, 
valamint a kíséret nélkül utazó 
gyermekek szükségleteire.”

Or. en

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont – b pont
261/2004/EK rendelet
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha az üzemeltető légi fuvarozó 
bizonyítani tudja, hogy a járat törlését, 
késését vagy a menetrend megváltoztatását 
rendkívüli körülmények okozták, és a járat 
törlését, késését vagy menetrendje 
megváltoztatását minden ésszerű 
intézkedés megtételével sem lehetett volna 
elkerülni, az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
szállásköltséget éjszakánként és utasonként 
100 EUR-ra és legfeljebb három éjszakára
korlátozhatja. Ha az üzemeltető légi 
fuvarozó e korlátozás alkalmazása mellett 
dönt, az utasokat ekkor is köteles 
tájékoztatni a három éjszaka letelte után 
rendelkezésre álló szálláslehetőségekről, és
a 14. cikkben meghatározott 

(4) Ha az üzemeltető légi fuvarozó 
bizonyítani tudja, hogy a járat törlését, 
késését vagy a menetrend megváltoztatását 
rendkívüli körülmények okozták, és a járat 
törlését, késését vagy menetrendje 
megváltoztatását minden ésszerű 
intézkedés hibátlan megtételével sem 
lehetett volna elkerülni, az (1) bekezdés b) 
pontja szerinti szállásköltséget 
éjszakánként és utasonként 125 EUR-ra 
korlátozhatja. Amennyiben az utas saját 
maga gondoskodik szállásáról, a légi 
fuvarozó a szállásköltséget éjszakánként 
125 EUR-ra és legfeljebb három éjszakára
korlátozhatja. Ha az üzemeltető légi 
fuvarozó e korlátozás alkalmazása mellett 
dönt, az utasokat ekkor is köteles 
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kötelezettségei továbbra is fennállnak. tájékoztatni a három éjszaka letelte után 
rendelkezésre álló szálláslehetőségekről. A 
14. cikkben meghatározott kötelezettségei 
továbbra is fennállnak, mégpedig minden 
esetben az üzemeltető légi fuvarozó szállás 
biztosítására irányuló kötelezettségének 
sérelme nélkül és annak prioritásként való 
teljesítése mellett. 

Or. de

Indokolás

Az éjszakánként és utasonként 100 EUR összegű felső határt meg kell emelni. A szállás 
biztosításának időtartamát nem szabad korlátozni, kivéve azokat az eseteket, amikor az utas 
saját maga intézi szállását. Ebben az esetben az utas feltételezheti, hogy a légi társaság idő 
tekintetében korlátozza a szállásköltségek megtérítését. Döntő jelentőségű a vállalkozások 
arra irányuló kötelezettsége, hogy kiemelt feladatként rendkívüli körülmények esetén is 
tényleges szállodai elhelyezést biztosítsanak.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – -10 pont (új)
261/2004/EK rendelet
10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-10. A 10. cikk (2) bekezdése bevezető 
szövegének helyébe a következő szöveg 
lép:
„(2) Amennyiben egy üzemeltető 
légifuvarozó egy utast alacsonyabb 
osztályon helyez el, mint amelyre a 
jegyet váltotta, akkor hét munkanapon
belül, a 7. cikk (3) bekezdésében előírt 
módon visszatéríti”

Or. en
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Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – -11 pont (új)
261/2004/EK rendelet
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-11. A 11. cikk (2) bekezdése bevezető 
szövegének helyébe a következő szöveg 
lép:
„2. Visszautasított beszállás, járat 
törlése vagy bármilyen időtartamú késés 
esetében a fogyatékkal élő és a csökkent 
mozgásképességű személyek és az őket 
kísérő személyek, valamint a kíséret 
nélkül utazó gyermekek jogosultak a 9. 
cikknek megfelelő, lehető leghamarabb 
történő ellátásra.
A fogyatékkal élő és a csökkent 
mozgásképességű személyek számára 
biztosított szállásnak megközelíthetőnek 
kell lennie, a jogaikra vonatkozó 
információkat pedig a szükségleteikre 
szabott kommunikáció révén kell 
biztosítani, és a vezető- és segítőkutyák
igényeit is ki kell elégíteni.”

Or. en

Indokolás

A fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű személyek szükségleteit e módosításnak még 
jobban védenie kell.

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont
261/2004/EK rendelet
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(3) Az üzemeltető légi fuvarozó a 9. cikk 
(4) és (5) bekezdésében megállapított 

„(3) Az üzemeltető légi fuvarozó a 9. cikk 
(4) és (5) bekezdésében megállapított 
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korlátozásokat nem alkalmazhatja a 
csökkent mozgásképességű utasokra, az 
őket kísérő személyekre, a kíséret nélkül 
utazó gyermekekre, a várandós nőkre vagy 
az orvosi ellátást igénylő személyekre, 
feltéve, hogy az utas különleges 
segítségnyújtási igényeiről a 
menetrendszerű járat indulása előtt 
legalább 48 órával tájékoztatta a légi 
fuvarozót, annak ügynökét vagy az 
utazásszervezőt. Ha a szerződés mindkét 
utazásra ugyanazzal a légi fuvarozóval jött 
létre, akkor a tájékoztatást érvényesnek 
kell tekinteni az egész utazásra, valamint a 
visszaútra is.”

korlátozásokat nem alkalmazhatja a 
fogyatékkal élő vagy csökkent 
mozgásképességű utasokra, az őket kísérő 
személyekre, a kíséret nélkül utazó 
gyermekekre, a várandós nőkre vagy az 
orvosi ellátást igénylő személyekre, 
feltéve, hogy az utas különleges 
segítségnyújtási igényeiről a 
menetrendszerű járat indulása előtt 
legalább 48 órával tájékoztatta az
üzemeltető légi fuvarozót, annak ügynökét 
vagy az utazásszervezőt. Ha a szerződés 
mindkét utazásra ugyanazzal a légi 
fuvarozóval jött létre, akkor a tájékoztatást 
érvényesnek kell tekinteni az egész 
utazásra, valamint a visszaútra is.”

Or. en

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont
261/2004/EK rendelet
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan esetekben, amikor egy üzemeltető 
légi fuvarozó kártérítést fizet vagy más, e 
rendelet szerint rá háruló kötelezettséget 
teljesít, sem e rendelet rendelkezései, sem a 
nemzeti jogszabályok rendelkezései nem 
értelmezhetők a fuvarozó azon jogának 
korlátozásaként, hogy az e rendelet szerint 
felmerült költségeiért kártérítést kérjen
bármely olyan harmadik féltől, amelynek 
szerepe volt a kártérítést vagy egyéb 
kötelezettségeket keletkeztető esemény 
bekövetkeztében.

A harmadik felek között létrejött, hatályos 
mentesítési szerződések sérelme nélkül
olyan esetekben, amikor egy üzemeltető 
légi fuvarozó kártérítést fizet vagy más, e 
rendelet szerint rá háruló kötelezettséget 
teljesít, sem e rendelet rendelkezései, sem a 
nemzeti jogszabályok rendelkezései nem 
értelmezhetők a fuvarozó azon jogának 
korlátozásaként, hogy az e rendelet szerint 
felmerült költségeit visszatéríttesse
bármely olyan harmadik féltől, amelynek 
szerepe volt a kártérítést vagy egyéb 
kötelezettségeket keletkeztető esemény 
bekövetkeztében.

Or. en
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Indokolás

Nem szabad, hogy ez a rendelkezés érintse a (pl. repülőterek és légitársaságok között 
létrejött) már meglévő mentesítési szerződéseket. Egyértelműnek kell lennie, hogy az utasokat 
ez nem érinti. 

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont
261/2004/EK rendelet
14 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 14. cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:
„(1a) Működési idejük alatt a légi 
fuvarozók biztosítják, hogy minden olyan 
repülőtéren, ahol üzemelnek, jelen van a 
kapcsolattartó személyzet vagy az érintett
légi fuvarozó által megbízott harmadik 
személy, akinek az a feladata, hogy az 
utasok számára biztosítsa a szükséges 
információkat a jogaikkal – köztük a 
panasztételi eljárásokkal – kapcsolatban,
segítséget nyújtson, valamint hogy 
azonnal cselekedjen a járatok 
fennakadása esetén, valamint az elveszett 
vagy késve érkező poggyász esetén.”

Or. en

Indokolás

A légi fuvarozót a repülőtéren képviselő helyi kapcsolattartási pont jelenléte – aki képes arra, 
hogy szükség esetén a fuvarozó nevében haladéktalanul intézkedjen – elősegítené annak 
biztosítását, hogy az utasok élvezzék az őket megillető jogokat. Kizárólag a légitársaságok 
rendelkeznek az összes rendelkezésre álló információval a járatok fennakadása, valamint az 
elveszett vagy késve érkező poggyászok esetén. Az utasoknak a jogaikkal, valamint a 
panasztételre és igényeikre vonatkozó lehetőségekkel kapcsolatos információk nyújtását 
javítani kell.
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Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont
261/2004/EK rendelet
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Vak vagy gyengén látó személyek 
tekintetében e cikk rendelkezéseinek 
megfelelő alkalmazását alternatív eszközök 
használatával kell biztosítani.

(3) A fogyatékkal élő vagy csökkent 
mozgásképességű személyek, különösen a 
vak vagy gyengén látó személyek 
tekintetében e cikk rendelkezéseinek 
megfelelő alkalmazását alternatív eszközök
használatával kell biztosítani.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás összhangban van a „fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű 
személy” teljes körű fogalommeghatározására vonatkozó előző módosításokkal, és a személy 
körét a fogyatékkal élő és a csökkent mozgásképességű valamennyi személyre kiterjeszti.

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont
261/2004/EK rendelet
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A repülőtér-irányító szervezet 
gondoskodik arról, hogy az utasok jogairól 
szóló általános tájékoztatást a repülőtér 
utasok által használt területein jól láthatóan 
és olvashatóan el legyen helyezve. 
Emellett biztosítja, hogy a repülőtéren 
tartózkodó utasokat értesüljenek járatuk 
törléséről és a jogaikról olyan esetekben, 
amikor a légitársaság váratlanul 
szünetelteti műveleteit, például 
fizetésképtelensége vagy a működési 
engedélyének visszavonása miatt.

(4) A repülőtér-irányító szervezet 
gondoskodik arról, hogy az utasok jogairól 
szóló általános tájékoztatást a repülőtér 
utasok által használt területein jól láthatóan 
és olvashatóan el legyen helyezve. A 
kapott információ alapján biztosítja
továbbá, hogy késések és a járatok 
fennakadása – például járatuk törlése –
esetén a repülőtéren tartózkodó utasok
értesüljenek ezek okairól és jogaikról és a 
jogaikról olyan esetekben, amikor a 
légitársaság váratlanul szünetelteti 
műveleteit, például fizetésképtelensége 
vagy a működési engedélyének 
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visszavonása miatt.

Or. en

Indokolás

A repülőtéri irányító szerveknek nincs információjuk az egyes utasokra vonatkozóan. Ezeket 
az információkat – a fenti kötelezettségnek való megfelelés érdekében – elsősorban a légi 
fuvarozóktól kell megkapniuk.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont
261/2004/EK rendelet
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha az utas a jegyét nem közvetlenül az 
üzemeltető légi fuvarozótól vásárolja, 
hanem egy az Unióban működő közvetítőn 
keresztül, a közvetítő megadja a légi 
fuvarozónak az utas elérhetőségeit, feltéve, 
hogy az utas erre kifejezett és írásos 
felhatalmazást adott. Ilyen felhatalmazást
csak önkéntes beleegyezés alapján lehet 
adni. A légi fuvarozó az elérhetőségi 
adatokat kizárólag az e cikk szerinti 
tájékoztatási kötelezettségének 
teljesítéséhez használhatja fel, marketing 
céljából nem, és azokat a szállítási 
szerződés végrehajtása után 72 órán belül 
meg kell semmisítenie. Az adatok tárolása, 
feldolgozása, és az azokhoz való 
hozzáférés során be kell tartani a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet.

(6) Ha az utas a jegyét nem közvetlenül az 
üzemeltető légi fuvarozótól vásárolja, 
hanem egy az Unióban működő közvetítőn 
keresztül, a közvetítő megadja a légi 
fuvarozónak az utas elérhetőségeit, feltéve, 
hogy az utas ehhez hozzájárult. Ilyen 
beleegyezést csak önkéntes alapon lehet 
adni. A légi fuvarozó az elérhetőségi 
adatokat kizárólag az e cikk szerinti 
tájékoztatási kötelezettségének 
teljesítéséhez használhatja fel, marketing 
céljából nem, és azokat a szállítási 
szerződés végrehajtása után 72 órán belül 
meg kell semmisítenie. Az utasnak 
elérhetőségi adatai légi fuvarozó részére 
történő átadásához való hozzájárulása, 
ezen adatok tárolása, feldolgozása, és az 
azokhoz való hozzáférés során be kell 
tartani a személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet.

Or. en
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Indokolás

Az utasok beleegyezését az alkalmazandó adatvédelmi jogszabállyal összhangban kell 
beszerezni, amely jogszabály nem határozza meg a beleegyezés pontos formáját („írásos”). A 
„felhatalmazás” kifejezés helyébe az európai adatvédelmi jogszabályban alkalmazott 
megfogalmazással összhangban a „hozzájárulás” kifejezés lép.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont
261/2004/EK rendelet
14 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A közvetítő mentesül a (6) bekezdés 
rendelkezéseinek betartása alól, ha 
bizonyítani tudja egy olyan rendszer 
létezését, amely biztosítja, hogy az utas 
akkor is megkapja a tájékoztatást, ha 
elérhetőségeit nem közlik.

(7) A közvetítő mentesül a (6) bekezdés 
rendelkezéseinek betartása alól, ha 
bizonyítani tudja egy olyan rendszer 
létezését, amely biztosítja, hogy az utas 
akkor is megkapja a tájékoztatást, ha 
elérhetőségeit nem közlik, illetve ha az 
utas úgy döntött, hogy nem biztosítja 
elérhetőségi adatait.

Or. en

Indokolás

A közvetítők nem vonhatók felelősségre az információnyújtásért akkor, ha az utasok úgy 
határoztak, hogy nem biztosítják elérhetőségi adataikat.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont
261/2004/EK rendelet
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden tagállam kijelöl egy nemzeti 
végrehajtási szervet, amely a területén levő 
repülőterekről induló légi járatok, valamint 
harmadik országból e repülőterekre induló 
járatok tekintetében felel e rendelet 
végrehajtásáért. A tagállamok tájékoztatják 

(1) Minden tagállam kijelöl egy nemzeti 
végrehajtási szervet, amely a területén lévő 
repülőtereken az e rendelet megsértése, a 
területén levő repülőterekről induló légi 
járatok, valamint harmadik országból e 
repülőterekre induló járatok tekintetében 
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a Bizottságot arról, hogy e bekezdéssel 
összhangban melyik szervet jelölték ki.

felel e rendelet végrehajtásáért. A 
tagállamok tájékoztatják a Bizottságot 
arról, hogy e bekezdéssel összhangban 
melyik szervet jelölték ki.

Or. en

Indokolás

A rendeletet ugyanúgy alkalmazni kell az uniós tagállamok területén lévő repülőtereken 
történt jogsértésekre.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont
261/2004/EK rendelet
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok által az e rendelet 
megsértése esetére előírt szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük.

(3) A tagállamok által az e rendelet 
megsértése esetére előírt szankcióknak 
hitelesnek, hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük.

Or. en

Indokolás

A 261/2004/EK irányelv tiszteletben tartásának elmulasztásáért a légitársaságokkal szemben 
kiszabható szankciókat illetően jelentős eltérések tapasztalhatók a tagállamok körében 
(legfeljebb 4,5 millió EUR Spanyolországban, a lengyelországi és romániai kevesebb mint 
1000 EUR-hoz képest). A szankciók maximum mértéke gyakran nem éri el azt a költséget, 
amelyet a légitársaságok a rendelet betartása során tapasztalnak. Ezekben az esetekben a légi 
fuvarozókat gazdasági szempontból nem ösztönzi semmi e rendelet tiszteletben tartására. A 
szankcióknak eléggé komolynak kell lenniük ahhoz, hogy a társaságok pénzügyi ösztönzést 
lássanak arra, hogy a rendeletet következetesen betartsák.

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 14 pont
261/2004/EK rendelet
16 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha a 16. és a 16a. cikk alapján kijelölt
szervezetek nem azonosak, jelentéstételi
mechanizmusokat kell létrehozni a 
különböző testületek közötti 
információcsere érdekében, ezzel is segítve
a nemzeti végrehajtási szerv nyomon 
követési és végrehajtási feladatai 
teljesítésében, a 16a. cikk alapján 
kinevezett testületet pedig abban, hogy az 
egyéni panaszok vizsgálatához szükséges 
információt összegyűjthesse.

(4) A 2013/11/EU irányelvvel 
összhangban a nemzeti végrehajtási szerv
és a 16a. cikk alapján kijelölt szervezet 
között együttműködési mechanizmusokat 
kell létrehozni, amelyeknek kölcsönös 
információcseréket kell magukban 
foglalniuk annak elősegítése érdekében,
hogy a nemzeti végrehajtási szerv
teljesíthesse nyomon követési és 
végrehajtási feladatait, valamint hogy a 
16a. cikk alapján kinevezett testület
összegyűjthesse az egyéni panaszok
kezeléséhez szükséges információt és 
műszaki szakértelmet. Ezen túlmenően, az 
e cikk és a 16a. cikk alapján kijelölt 
valamennyi szerv között uniós szintű 
mechanizmust kell létrehozni a 
jogsértésekre, a szankciókra, valamint a 
legjobb végrehajtási gyakorlatokra 
vonatkozó információk valamennyi 
tagállam körében történő cseréjének 
biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Az új alternatív vitarendezési irányelvvel összhangban az ilyen információs és együttműködési 
mechanizmusokat a nemzeti végrehajtási szervek és az alternatív vitarendezési testületek az 
egyes tagállamok szintjén irányozzák elő. Az előadó meglátása szerint emellett hasonló 
mechanizmusoknak kellene közösségi szinten is létezniük. A valamennyi nemzeti végrehajtási 
szerv és alternatív vitarendezési testület közötti rendszeres uniós szintű információcsere
javítaná a rendelet alkalmazását. A valamennyi nemzeti végrehajtási szerv közötti szorosabb 
együttműködést már kérelmezték a korábbi állásfoglalások keretében, és az nem is ütközne a 
Bizottság e tekintetben meglévő szerepébe.

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 14 a pont (új)
261/2004/EK rendelet
16 cikk – 6 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. A 16. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(6a) A 2013/11/EU irányelv 
rendelkezéseinek a tagállamok általi 
átültetéséig minden utas panaszt tehet 
bármely nemzeti végrehajtási szervnél az e 
rendeletnek a valamely tagállam területén 
lévő bármely repülőtéren történt 
állítólagos megsértése miatt, illetve a 
valamely tagállam területén lévő 
repülőtérről induló járatokra vagy 
harmadik országból az ilyen repülőterekre 
tartó járatokra vonatkozóan.”

Or. en

Indokolás

E módosítás bevezetésére annak biztosítása érdekében kerül sor, hogy továbbra is a nemzeti 
végrehajtási szervek legyenek a panaszok kezelésével foglalkozó, illetékes szervek az
alternatív vitarendezési irányelv 2015-ben történő hatálybalépéséig. Az új vitarendezési szerv 
létrehozásáig is rendelkezniük kell azon utasoknak azzal a lehetőséggel, hogy egyedi 
panaszaikat bármely nemzeti végrehajtási szervhez benyújtsák.

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 pont
261/2004/EK rendelet
16 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A jegyvétel időpontjában a légi 
fuvarozók tájékoztatják az utasokat az e 
rendeletben meghatározott jogokkal 
kapcsolatos kérelem- és panaszkezelési 
eljárásaikról és azokról a kapcsolattartási 
címekről, amelyeken az utasok kérelmeiket 
és panaszaikat – többek között elektronikus 
úton – benyújthatják. A légi fuvarozó az 
utasokat a panaszaik kezelésében illetékes 
testületről vagy testületekről is 

(1) A légi fuvarozók tájékoztatják az 
utasokat az e rendeletben meghatározott 
jogokkal kapcsolatos kérelem- és 
panaszkezelési eljárásaikról, az e cikk (2) 
bekezdése szerinti releváns határidőkről
és azokról a kapcsolattartási címekről, 
amelyeken az utasok kérelmeiket és 
panaszaikat – többek között elektronikus 
úton – benyújthatják. A légi fuvarozó – és 
adott esetben az utazásszervező – az
utasokat a panaszaik kezelésében illetékes, 
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tájékoztatják. a tagállamok által az e cikk és a 16. cikk 
alapján kijelölt testületről vagy 
testületekről is tájékoztatják. A releváns 
információt a jegyvétel időpontjában kell 
megadni, annak mindenki számára 
hozzáférhetőnek kell lennie, egyértelműen
fel kell tüntetni a jegyen és a légi fuvarozó
honlapján, valamint ki kell osztani a légi 
fuvarozónak a repülőtereken található 
pultjain. Az utasok számára panasztételi 
formanyomtatványt kell biztosítani.

Or. en

Indokolás

Az utasoknak az igénylésre és a panasztételi eljárásokra vonatkozóan nyújtott információkat 
meg kell erősíteni. Szükség esetén az utazásszervező továbbítja az utasok számára az 
eljárásokra vonatkozó általános információkat, köztük az illetékes szervek kapcsolattartási 
címeit.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 pont
261/2004/EK rendelet
16 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 16a. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A szükséges információknak az 
utasok részére történő biztosítására 
vonatkozó bizonyítási terhet a légi 
fuvarozó viseli.”

Or. en

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 pont
261/2004/EK rendelet
16 a cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha az utas az e rendelet szerinti jogai 
tekintetében panaszt kíván benyújtani a 
légi fuvarozónak, a panaszt a járat 
indulásának napjától vagy tervezett 
napjától számított három hónapon belül 
kell benyújtania. A panasz beérkezésétől 
számított 7 napon belül a fuvarozónak 
vissza kell igazolnia az utas panaszának 
kézhezvételét. A panasz kézhezvételétől 
számított két hónapon belül a fuvarozó 
köteles kimerítő választ adni az utasnak.

(2) Ha az utas az e rendelet szerinti jogai 
tekintetében panaszt kíván benyújtani a
légi fuvarozónak, a panaszt a járat 
indulásának napjától vagy tervezett 
napjától számított három hónapon belül 
kell benyújtania, e három hónapos időszak 
lejártát követően az igazságszolgáltatási 
rendszerhez, valamint az alternatív 
vitarendezéshez való hozzáférési jogának 
sérelme nélkül. A panasz beérkezésétől 
számított 7 napon belül a fuvarozónak 
vissza kell igazolnia az utas panaszának 
kézhezvételét. A panasz kézhezvételétől 
számított két hónapon belül a légi fuvarozó 
köteles kimerítő választ adni az utasnak. 
Amennyiben a légi fuvarozó nem biztosít 
teljes körű választ az említett két hónapos 
határidőn belül, úgy kell tekinteni, hogy 
elfogadta az utas igényeit.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak hangsúlyozása, hogy a nemzeti jogban kötelező jogorvoslatot 
biztosítani, és hogy ez nem választás kérdése. A rendeletben megállapított jogoknak 
érvényesíthetőknek kell lenniük (lásd a Sousa Rodríguez és a Mc Donagh ügyekben hozott 
ítéleteket).

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 pont
261/2004/EK rendelet
16 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A vonatkozó uniós és tagállami 
jogszabályokkal összhangban minden 
tagállam kijelöli azt a nemzeti szervet vagy 
szerveket, amely(ek) a légi fuvarozók és az 
utasok között az e rendelet szerinti jogok 
tekintetében felmerülő viták peren kívüli 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a légi 
utasok a légi fuvarozókkal az e 
rendeletben megállapított jogokra és 
kötelezettségekre vonatkozó jogvitáikat 
független, hatékony és eredményes peren 
kívüli vitarendezési mechanizmusok elé 
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rendezésével foglalkoznak. terjeszthetik. E célból minden tagállam 
kijelöli azt a nemzeti szervet vagy 
szerveket, amely(ek) a légi fuvarozók és az 
utasok között az e rendelet szerinti jogok és 
kötelezettségek tekintetében felmerülő 
viták peren kívüli rendezésével 
foglalkoznak. A 2013/11/EU irányelv 
hatálya alá tartozó jogviták esetében 
kizárólag azt az irányelvet kell 
alkalmazni. A légi fuvarozóknak be kell 
tartaniuk a 2013/11/EU irányelvben előírt 
alternatív vitarendezési rendszert.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás naprakésszé teszi a szöveget az alternatív vitarendezésről szóló új 2013/11/EU 
irányelvvel összhangban, amely előírja, hogy a tagállamoknak olyan nemzeti szervet vagy 
szerveket kell létrehozniuk, amelyek megfelelnek mind az alternatív vitarendezési irányelvnek, 
mind pedig e felülvizsgált rendeletnek.

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 pont
261/2004/EK rendelet
16 a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Minden utas panaszt emelhet bármely, 
a (3) bekezdés alapján kijelölt nemzeti 
szervnél, ha azt vélelmezi, hogy a 
tagállamok bármely repülőterén, illetve egy 
harmadik országból a tagállamok 
egyikének repülőterére irányuló bármely 
járat kapcsán sérülnek az e rendeletben 
foglalt rendelkezések. E panaszt 
legkorábban két hónappal az érintett légi 
fuvarozónak benyújtott panasz elküldése 
után lehet benyújtani, kivéve, ha a 
fuvarozó a panaszra már végleges választ 
adott.

(4) A légi fuvarozótól érkező teljes körű 
válasz kézhezvételekor az érintett utas 
panaszt emelhet bármely, a (3) bekezdés 
alapján kijelölt nemzeti szervnél, ha azt 
vélelmezi, hogy a tagállamok bármely 
repülőterén, a valamely tagállam területén 
lévő bármely repülőtérről érkező bármely 
járat, illetve egy harmadik országból ilyen
repülőterekre irányuló bármely járat 
kapcsán sérülnek az e rendeletben foglalt 
rendelkezések. E panaszt előre 
meghatározott határidőn belül lehet 
benyújtani, amely határidőt azon 
időponttól számított legalább egy évben 
kell meghatározni, amikor az utas a 
panaszt vagy igényt az érintett 
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fuvarozónak benyújtotta.

Or. en

Indokolás

A módosítás a cikket az alternatív vitarendezésről szóló új 2013/11/EU irányelvvel 
összhangban igazítja ki. 

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 pont
261/2004/EK rendelet
16 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A panasz beérkezésétől számított 7 
napon belül a kijelölt szervnek vissza kell 
igazolnia a panasz kézhezvételét, és annak 
másolatát meg kell küldenie a megfelelő 
nemzeti végrehajtási szervnek. A végleges 
választ legkésőbb a panasz kézhezvételétől 
számított három hónapon belül meg kell 
adni a panaszosnak. A végleges válasz 
másolatát szintén meg kell küldeni a 
nemzeti végrehajtási szervnek.

(5) Amennyiben egy kijelölt szervezet 
panaszt kapott, erről értesíti a jogvita 
feleit, amint megkapta a panasszal 
kapcsolatos információkat tartalmazó 
valamennyi dokumentumot. A kijelölt 
szervezet megküldi a panasszal 
kapcsolatos dokumentumok másolatát a 
megfelelő nemzeti végrehajtási szervnek. 
A végleges választ legkésőbb a panasszal 
kapcsolatos teljes dokumentációnak a 
kijelölt szervezet általi kézhezvételétől 
számított 90 naptári napon belül meg kell 
adni a panaszosnak. A végleges válasz 
másolatát szintén meg kell küldeni a 
nemzeti végrehajtási szervnek.

Or. en

Indokolás

A módosítás a cikket az alternatív vitarendezésről szóló új 2013/11/EU irányelvvel 
összhangban igazítja ki. 
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Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 pont
261/2004/EK rendelet
16 a cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 16a. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
kérdések tekintetében a légi fuvarozók
közlik elérhetőségi adataikat a működési 
helyük szerinti tagállamoknak az e cikk 
alapján kijelölt szervezeteivel.”

Or. en

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 15 pont
261/2004/EK rendelet
16 b cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a 16c. cikkben említett 
bizottság segítségével támogatja a 
tagállamok között a rendelet tagállami 
értelmezéséről és alkalmazásáról zajló 
párbeszédet.

(1) A Bizottság a 16c. cikkben említett 
bizottság segítségével támogatja a 
tagállamok között a rendelet tagállami 
értelmezéséről és alkalmazásáról zajló 
párbeszédet és előmozdítja 
együttműködésüket.

Or. en

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 16 pont
261/2004/EK rendelet
17 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2017. január 1-jéig jelentést 
teszt az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak e rendelet működéséről és 
eredményeiről, különös tekintettel a 
jelentős késésekért járó kártérítés hatására 
és a hosszú ideig fennálló rendkívüli 
körülmények esetén történő szállodai 
elhelyezés korlátozására. A Bizottság 
emellett jelentést tesz a nem uniós 
fuvarozók által üzemeltetett, harmadik 
országokból érkező járatok utasainak 
fokozott védelméről a nemzetközi 
légiközlekedési megállapodások 
összefüggésében. A jelentéshez szükség 
szerint jogalkotási javaslatokat kell 
mellékelni.

A Bizottság 2017. január 1-jéig jelentést 
teszt az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak e rendelet működéséről és 
eredményeiről, különös tekintettel a 
jelentős késésekért járó kártérítés hatására 
és a hosszú ideig fennálló rendkívüli 
körülmények esetén történő szállodai 
elhelyezés korlátozására, a rendkívüli 
körülmények értelmezésével kapcsolatos 
kérdésekre, a nemzeti végrehajtási szervek 
által tevékenységeikre vonatkozóan 
közzétett statisztikákra – köztük a
szankciókra és a légi fuvarozók gyanús 
gyakorlataira vonatkozó megállapításokra 
–, a peren kívüli vitarendezésért felelős 
nemzeti szervek létrehozása terén elért 
előrehaladásra, valamint ezek 
tevékenységeire. A Bizottság emellett 
jelentést tesz a nem uniós fuvarozók által 
üzemeltetett, harmadik országokból érkező 
járatok utasainak fokozott védelméről a 
nemzetközi légiközlekedési 
megállapodások összefüggésében. A 
jelentéshez szükség szerint jogalkotási 
javaslatokat kell mellékelni.

Or. en

Indokolás

Az előadó véleménye szerint a Bizottság jelentésének részletesebb információkat kell 
tartalmaznia a rendelet hatása, végrehajtása és érvényesülése értékelésének céljából.

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont
2027/97/EK rendelet
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(2) A közösségi légi fuvarozó a
repülőtéren panaszbejelentő nyomtatványt 

„(2) A repülőtér-irányító szervezet minden
repülőtéren szolgálatot hoz létre, amely 



PR\1002222HU.doc 65/81 PE510.868v02-00

HU

bocsát rendelkezésre, amely lehetővé teszi, 
hogy az utas azonnal panaszt nyújthasson
be megrongálódott vagy késve érkező 
poggyászára vonatkozóan. A 
panaszbejelentő nyomtatványt, amely a 
szokásos poggyászjegyzőkönyv (PIR) is 
lehet, a légi fuvarozó a repülőtéren a 
Montreali Egyezmény 31. cikkének (2) 
bekezdése szerinti panaszként fogadja el.
Ez a lehetőség nem sérti az utas azon jogát, 
hogy panaszát a Montreali Egyezményben 
megadott határidőn belül más eszközök 
útján is benyújtsa.

biztosítja az utasok számára a 
panaszbejelentő nyomtatványt, amely 
lehetővé teszi számukra, hogy 
megérkezésükkor azonnal panaszt 
nyújthassanak be megrongálódott vagy 
késve érkező poggyászára vonatkozóan. A 
panaszbejelentő nyomtatványt, amely a 
szokásos poggyászjegyzőkönyv (PIR) is 
lehet, a légi fuvarozó a repülőtéren a 
Montreali Egyezmény 31. cikkének (2) 
bekezdése szerinti panaszként fogadja el. 
Ez a lehetőség nem sérti az utas azon jogát, 
hogy panaszát a Montreali Egyezményben 
megadott határidőn belül más eszközök 
útján is benyújtsa. E rendelet 2a. 
melléklete uniós szintű harmonizált 
űrlapot határoz meg.

Or. en

Indokolás

Az elveszett, késve érkező, illetve megrongálódott poggyászra vonatkozó eljárás 
meggyorsítása érdekében a repülőtereken a speciális poggyászkezelő-szolgálat lehetővé teszi 
az utasok – érkezésükkor leadott – kérelmeinek központosítását. Egy harmonizált, uniós szintű 
panaszbejelentő nyomtatvány elősegítené az eljárás megkönnyítését, és azt e rendelethez kell 
mellékelni.

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont
2027/97/EK rendelet
6 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Feladott kerekes szék, egyéb mozgást 
segítő eszköz vagy segédeszköz szállítása 
esetén a légi fuvarozó és alkalmazottai az 
1107/2006/EK rendelet 2. cikkének a) 
pontjában szereplő meghatározás szerinti 
csökkent mozgásképességű személyeknek 
felajánlják azt a lehetőséget, hogy – a 
helyfoglaláskor vagy legkésőbb akkor, 
amikor az eszközt átadják a fuvarozónak –
díjtalanul külön nyilatkozatot tegyenek a 

(1) Feladott kerekes szék, egyéb mozgást 
segítő eszköz vagy segédeszköz szállítása 
esetén a légi fuvarozó és alkalmazottai az 
1107/2006/EK rendelet 2. cikkének a) 
pontjában szereplő meghatározás szerinti 
fogyatékkal élő vagy csökkent 
mozgásképességű személyeknek 
felajánlják azt a lehetőséget, hogy – a 
helyfoglaláskor vagy legkésőbb akkor, 
amikor az eszközt átadják a fuvarozónak –
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Montreali Egyezmény 22. cikkének (2) 
bekezdése alapján.

díjtalanul külön nyilatkozatot tegyenek a 
Montreali Egyezmény 22. cikkének (2) 
bekezdése alapján. Az ilyen 
érdeknyilatkozatra vonatkozó 
formanyomtatványt e rendelet 2b. 
melléklete tartalmazza.

Or. en

Indokolás

A nyilatkozattételi eljárás elősegítése érdekében hasznos volna egy formanyomtatvány. Mind 
az utasok, mind pedig a légi fuvarozók számára iránymutatással szolgálna a releváns 
információ nyújtása, valamint a mozgást segítő eszköz megsemmisülése, elvesztése vagy 
megrongálódása esetén szükséges dokumentáció tekintetében. 

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont
2027/97/EK rendelet
6 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A csökkent mozgásképességű és a 
fogyatékossággal élő személyek mozgást 
segítő eszközeik károsodása esetén történő 
védelmének felügyelete céljából a nemzeti 
végrehajtási szervek megvizsgálják és 
figyelembe veszik a mozgást segítő 
eszközöket érintő panaszokkal 
kapcsolatban a 261/2004/EK rendelet 16a. 
cikke szerint kijelölt testületeknek 
benyújtott információkat is.

(2) A csökkent mozgásképességű és a 
fogyatékossággal élő személyek mozgást 
segítő eszközeik vagy segédeszközeik
károsodása esetén történő védelmének 
felügyelete céljából a nemzeti végrehajtási 
szervek megvizsgálják és figyelembe 
veszik a mozgást segítő eszközöket érintő 
panaszokkal kapcsolatban a 261/2004/EK 
rendelet 16a. cikke szerint kijelölt 
testületeknek benyújtott információkat is.

Or. en

Indokolás

E rendelet más részeihez hasonlóan a segédeszközöket a mozgást segítő eszközökkel 
azonosnak kell tekinteni.
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Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont
2027/97/EK rendelet
6 d cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Noha a légi fuvarozók teljes mértékű 
kereskedelmi szabadságot élveznek a 
poggyász-szállítás feltételeinek 
megszabásában, világosan jelezniük kell a 
helyfoglaláskor és az utasfelvételi pultnál 
(az önkiszolgáló utasfelvételi automatákat 
is beleértve) egyaránt, hogy az utasok a 
jegyükön szereplő egyes járatok esetében 
mennyi és milyen poggyászt vihetnek fel a 
repülőgépre és mennyit adhatnak fel, 
valamint tájékoztatniuk kell őket arról,
hogy milyen korlátozások érvényesek a 
poggyászok száma tekintetében az adott 
maximális engedélyezett 
poggyászmennyiségen belül. Ha a 
poggyász szállítására további díjakat 
szabnak ki, a légi fuvarozóknak 
egyértelműen meg kell jelölniük e díjak 
minden részletét mind a helyfoglaláskor, 
mind pedig, kérésre, a repülőtéren.

(1) A légi fuvarozóknak világosan 
jelezniük kell a végleges helyfoglaláskor, 
valamennyi értékesítési csatornán –
köztük a számítógépes foglalási 
rendszerekben –, valamint az utasfelvételi 
pultnál (az önkiszolgáló utasfelvételi 
automatákat is beleértve) egyaránt, hogy az 
utasok a jegyükön szereplő egyes járatok 
esetében mennyi és milyen poggyászt 
vihetnek fel a repülőgépre és mennyit 
adhatnak fel, valamint tájékoztatniuk kell 
őket arról, hogy milyen korlátozások 
érvényesek a poggyászok száma 
tekintetében az adott maximális 
engedélyezett poggyászmennyiségen belül, 
valamint a poggyász szállítására 
alkalmazandó további díjakkal 
kapcsolatos részletekről. Az értékesítési 
csatornától függetlenül, a további 
díjköteles tételeket az utasoknak az 
utazással kapcsolatos 
alapszolgáltatásokkal együtt kell tudniuk 
megvásárolni.

Or. en

Indokolás

A poggyászra és más kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó díjakkal kapcsolatos 
információknak a jegyfoglalási folyamat elején történő biztosítása alapvető fontosságú a díjak 
összehasonlításának lehetővé tétele, valamint a fogyasztók számára az árakkal kapcsolatos 
átláthatóság garantálása érdekében. A javasolt módosítás összeegyeztethető az 
1008/2008/EK rendelettel. Az átláthatóság, valamint az egyenlő versenyfeltételek biztosítása 
érdekében a tájékoztatási kötelezettségnek a légi közlekedési termékek értékesítésében részt 
vevő valamennyi szereplőre, azaz a légitársaságokra, az utazási ügynökségekre, valamint 
azon számítógépesített foglalási rendszerekre is vonatkoznia kell, amelyeken keresztül a 
közvetítők nagy többsége lefoglalja a repülőjegyeket.
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Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont
2027/97/EK rendelet
6 d cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 6d. cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:
„(1a) Az utasok – az előírt maximális 
kézipoggyász-kereten felül –ingyenesen 
vihetik fel az utastérbe alapvető személyes 
tárgyaikat vagy tulajdonukat, beleértve a 
repülőtéren vásárolt tárgyakat is.”

Or. en

Indokolás

Az utasok körében zavart keltett és torzította a repülőtéri kiskereskedelmi egységeknél a 
gazdasági tevékenységet a bizonyos fuvarozók által elfogadott azon gyakorlat, amely szerint 
az utasok a fedélzetre csak egyetlen kézipoggyászt vihetnek fel, majd ezután díjakat fizettetnek 
velük a repülőtéren vásárolthoz hasonló további tárgyak után. Az ún. egy táska szabály 
tilalma összhangban van az Európai Parlamentnek a különböző állásfoglalásokban és 
plenáris üléseken folytatott vitákon kifejtett álláspontjával.

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont
261/2004/EK rendelet
6 e cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alkalmazandó biztonsági 
előírásoktól, valamint az érintett 
repülőgépre vonatkozó műszaki 
előírásoktól és korlátozásoktól függően a 
közösségi légi fuvarozók lehetővé teszik, 
hogy az utasok hangszert vigyenek 
magukkal az utastérbe. A hangszereket az
utastérben történő szállításra akkor lehet 
elfogadni, ha azokat a poggyásztartóban 
vagy az ülés alatt biztonságosan lehet 

(1) Az alkalmazandó biztonsági 
előírásoktól, valamint az érintett 
repülőgépre vonatkozó műszaki 
előírásoktól és korlátozásoktól függően a 
közösségi légi fuvarozók lehetővé teszik, 
hogy az utasok hangszert vigyenek 
magukkal az utastérbe. A hangszereket az 
utastérben történő szállításra akkor lehet 
elfogadni, ha azokat a poggyásztartóban 
vagy az ülés alatt biztonságosan lehet 
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tárolni. A légi fuvarozó dönthet úgy, hogy 
egy hangszer beleszámít az utas által 
szállítható kézipoggyász-keretbe, és nem 
adódik hozzá a kézipoggyász-kerethez.

tárolni. Ha a hangszereket az utastérben 
történő szállításra elfogadták, a hangszer 
beleszámít az utas által szállítható 
kézipoggyász-keretbe. A légi fuvarozó 
dönthet úgy, hogy pótdíj vonatkozik a 
kézipoggyász-kereten felüli 
kézipoggyászra.

Or. en

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont
261/2004/EK rendelet
6 e cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha egy hangszer túlságosan nagy 
ahhoz, hogy az utastérben a 
poggyásztartóban vagy az ülés alatt 
biztonságosan lehessen tárolni, a légi 
fuvarozó második viteldíj megfizetését 
kérheti, amennyiben az ilyen hangszert az 
utas kézipoggyászként egy másik ülésen 
szállítja. Ha második viteldíj megfizetésére 
kerül sor, a légi fuvarozónak a lehetőségek 
szerint mindent meg kell tennie azért, hogy 
az utas és a hangszer egymás melletti 
üléseket foglaljon el. Ha erre megvan a 
lehetőség és az utas kéri, a hangszereket a 
raktér egy fűtött részében kell szállítani az 
alkalmazandó biztonsági szabályoktól, a 
rendelkezésre álló helytől és az érintett 
repülőgép műszaki előírásaitól függően. A 
légi fuvarozónak egyértelműen meg kell 
jelölnie feltételei között azt, hogy a 
hangszereket milyen szabályok szerint és 
milyen díjért szállítja.

(2) Ha egy hangszer túlságosan nagy 
ahhoz, hogy az utastérben a 
poggyásztartóban vagy az ülés alatt 
biztonságosan lehessen tárolni, a légi 
fuvarozó második viteldíj megfizetését 
kérheti, amennyiben az ilyen hangszert az 
utas kézipoggyászként egy másik ülésen 
szállítja. Ha második viteldíj megfizetésére 
kerül sor, a légi fuvarozónak a lehetőségek 
szerint mindent meg kell tennie azért, hogy 
az utas és a hangszer egymás melletti 
üléseket foglaljon el.

Or. en

Indokolás

A cikk struktúrájának javítása érdekében a törölt szöveget részekre osztották, és azt a 6e. cikk 
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(2a) bekezdésébe (új) és (2b) bekezdésébe (új) illesztették. 

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont
261/2004/EK rendelet
6 e cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 6e. cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:
„(2a) Ha erre megvan a lehetőség és az 
utas kéri, a hangszereket a raktér egy 
fűtött részében kell szállítani az 
alkalmazandó biztonsági szabályoktól, a 
rendelkezésre álló helytől és az érintett 
repülőgép műszaki előírásaitól függően. A 
légi fuvarozó a hangszereken 
egyértelműen elhelyezendő különös 
címkéket biztosít annak biztosítása 
érdekében, hogy azokat a szükséges 
körültekintéssel kezeljék. Kizárólag a 
kifejezetten az ilyen eszközökre tervezett 
merev és/vagy keményfalú hordozóban, 
megfelelően csomagolt hangszerek 
szállíthatók a raktérben.”

Or. en

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont
261/2004/EK rendelet
6 e cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 6e. cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:
„(2b) A légi fuvarozó a jegyvásárláskor, 
valamint szerződési feltételeiben 
egyértelműen jelzi, hogy a hangszereket 
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milyen szabályok szerint fogja szállítani, 
ideértve az alkalmazandó díjakat, 
valamint az érintett légi járművön 
rendelkezésre álló, a hangszerek 
szállítására szolgáló eszközöket. Ha 
második viteldíjat kell vásárolni, az utasok 
számára fel kell kínálni az említett 
második viteldíj online megvásárlásának 
lehetőségét.”

Or. en

Indokolás

A hangszerek szállítására vonatkozó lehetőségekkel és feltételekkel kapcsolatos információkat 
a többi releváns információval együtt egyértelműen – és különösen a jegyvásárlási folyamat 
vége előtt – kell jelezni és azokat közölni kell az utasokkal. 

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 1 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a légi jármű szokásos üzemeltetésével 
együtt nem járó műszaki problémák, 
például az érintett járatüzemeltetés során 
feltárt meghibásodás, amely 
megakadályozza az üzemeltetés zavartalan 
folytatását; vagy rejtett, a gyártó vagy egy 
illetékes hatóság által jelzett gyártási hiba, 
amely a repülés biztonságát befolyásolja;

ii. a légi járművet érintő, természeti 
katasztrófák, szabotázs-, vagy 
terrorcselekmények, illetve meteorológiai 
viszonyok okozta műszaki problémák; 
vagy rejtett, a gyártó vagy egy illetékes 
hatóság által jelzett gyártási hiba, illetve a 
2. pont i. alpontjában említettektől eltérő 
okok miatt a repülés során felmerülő 
hiba, ha a szóban forgó hiba a repülés 
biztonságát befolyásolja, és akadályozza a 
repülés rendes folytatását;

Or. en

Indokolás

A Wallentin/Herrmann ügyben hozott ítélet szerint a műszaki problémák elvben nem 
minősülnek rendkívüli körülményeknek. Kivételt kell tenni az irányíthatatlan körülmények 
következtében felmerült műszaki problémák esetében. A módosítás szövegében említett – a 
repülés biztonságát befolyásoló és a repülés rendes folytatását megakadályozó – hibák e 
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kategóriába esnek.

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 1 bekezdés – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. biztonsági kockázatok, szabotázs- vagy 
terrorcselekmények, amelyek lehetetlenné 
teszik a járat biztonságos üzemeltetését;

iii. szabotázs- vagy terrorcselekmények, 
amelyek lehetetlenné teszik a járat 
biztonságos üzemeltetését;

Or. en

Indokolás

A „biztonsági kockázatok” kifejezés túlságosan általános, ezért el kell hagyni.

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 1 bekezdés – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a légiforgalmi szolgáltatás korlátozásai 
vagy egy repülőtér légterének lezárása;

v. a légiforgalmi szolgáltatás váratlan 
korlátozásai vagy egy repülőtér légterének 
váratlan lezárása;

Or. en

Indokolás

Csak váratlan korlátozások és akadályok minősülhetnek rendkívüli körülménynek. A már 
ismert vagy megfelelő módon előre bejelentett korlátozások nem tartoznak e kategóriába, 
mivel a légi fuvarozók ilyen esetekben már képesek megfelelő intézkedéseket hozni.
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Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 1 bekezdés – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. az üzemeltető légi fuvarozót, illetve 
alapvető szolgáltatókat, például 
repülőtereket vagy léginavigációs 
szolgáltatókat érintő munkahelyi 
konfliktusok.

vii. az üzemeltető légi fuvarozót, illetve 
alapvető szolgáltatókat, például 
repülőtereket vagy léginavigációs 
szolgáltatókat érintő munkahelyi 
konfliktusok, kizárólag abban az esetben, 
ha ezek a felmondási időszakkal 
kapcsolatban a nemzeti jogban és a 
kollektív szerződésekben előírt 
követelmények megsértésére vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

Az előre bejelentett iparági fellépés nem tekinthető rendkívüli körülménynek, mivel a légi 
fuvarozók ilyen esetekben már képesek megfelelő intézkedéseket hozni.

Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a repülőgép rendes üzemeltetésével járó
műszaki problémák, köztük a szokásos 
karbantartás folyamán vagy a gép repülés 
előtti ellenőrzése során feltárt problémák, 
valamint a karbantartás vagy a repülés 
előtti ellenőrzés helyes végrehajtásának 
hiányában keletkezett problémák; és 

i. a jellegüknél vagy eredetüknél fogva az 
érintett légi fuvarozó rendes tevékenységi 
körébe tartozó és a légi fuvarozó által 
ténylegesen befolyásolható 
körülményekre visszavezethető műszaki 
problémák; és

Or. de
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Indokolás

A Wallentin/Herrmann ügyben hozott ítélet szerint a műszaki meghibásodások nem 
minősülnek rendkívüli körülményeknek. A rendes tevékenységi körbe tartoznak, és a légi 
fuvarozóknak tudniuk kell, hogyan oldják meg azokat.

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet 
261/2004/EK rendelet
1 melléklet – 2 bekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a repülőszemélyzet vagy az utaskabin 
személyzetének hiányzása (kivéve ha 
munkahelyi konfliktusok okozzák).

ii. a repülőszemélyzet vagy az utaskabin 
személyzetének hiányzása (kivéve ha az 1. 
pont vii. alpontjában említett munkahelyi 
konfliktusok okozzák).

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az 1. pont vii. alpontja szerinti munkajogi jogviták pontos meghatározására 
vonatkozó módosításhoz kapcsolódik. 
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INDOKOLÁS

Bevezetés:

Az utóbbi években a légiközlekedési ágazat az utasok és a járatok számának a liberalizált 
európai piacon történő növekedésével összefüggésben jelentős változásokon ment keresztül. 
Ez az általánosságban pozitív fejlődés azonban a tisztességtelen gyakorlatok alkalmazása és a 
szolgáltatások minőségének csökkenése révén negatív következményekkel járt az utasok 
számára. Ezen túlmenően, a rendelet 2004-ben történt hatálybalépése óta problémák merülnek 
fel a hatályos rendeletben előforduló nem kellően egyértelmű megfogalmazásokból és 
hiányosságokból eredő eltérő értelmezések, az azokban foglalt rendelkezéseknek a tagállamok 
általi nem egységes végrehajtása, és a légi fuvarozók által elkövetett jogsértés esetén az 
utasok által jogaik érvényesítésével kapcsolatban tapasztalt nehézségek tekintetében. A 
Parlament e kérdések közül már jó néhánnyal kapcsolatban kifejezte véleményét a 2012-ben 
elfogadott állásfoglalásaival összefüggésében.1

A Bizottság javaslatának a következő elemei emelhetők ki előrelépésként a légi utasok 
jogainak érvényesítésében: a nemzeti végrehajtási szervek szerepének pontosabb 
meghatározása, valamint annak a poggyászokra vonatkozó panaszokra való kiterjesztése; 
panasztételi eljárás bevezetése egyértelmű határidőkkel és a panaszkezelés céljából 
létrehozandó új szerv pontos szerepének meghatározásával; a visszautasított beszállással, a 
lekésett csatlakozó járatokkal és a jelentős késésekkel kapcsolatos új rendelkezések 
bevezetése; a rendkívüli körülmények nem kimerítő felsorolása azon esetek pontosítása 
céljából, amikor a légi fuvarozók mentesülnek a kártérítés megfizetése alól; a légi fuvarozók 
utasok megfelelő és gyors tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének megerősítése; 
valamint a mozgást segítő eszközök és a hangszerek szállítására vonatkozó új rendelkezések 
bevezetése.

Fő aggályok:

A hatályos rendeletnek mind a fuvarozók, mind pedig a nemzeti hatóságok általi hiányos és 
következetlen végrehajtása az utasok és az iparág számára egyaránt zavart okoz. Ezen 
túlmenően, az utasok nincsenek megfelelően tájékoztatva jogaikról, és elégedetlenek az e 
jogok érvényesítése kapcsán felmerülő körülményekkel és költségekkel.

A jogi bizonytalanság az Európai Bíróság által meghozott számos ítéletet eredményezett, 
amelyekből az évek során bőséges – az utasok jogairól szóló – ítélkezési gyakorlat jött létre. 
Nehéz azonban átlátni ezt. Az adatokból kitűnik, hogy valójában az elméletileg juttatásokra és 
kártérítésre jogosult utasok csupán kisebb hányada vette valaha igénybe vagy kapta meg 
jogosultságát.

Létfontosságú tényezőnek számít, hogy az üzemeltető légi fuvarozók nem ismerik el 
automatikusan az érintett utasok jogait. Az utasoknak ennélfogva egyénileg kell jogaikat 
érvényesíteniük a nagyobb nemzetközi cégeknél. Az ügyfelek egyre kevésbé érzik magukat 
biztonságban ebben a helyzetben, különösen a folyamat bonyolultsága miatt. Számos utas 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2012)0371, P7_TA-PROV(2012)0099.
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vonakodik attól, hogy bírósághoz forduljon az azzal járó magas költségek és erőfeszítések 
miatt, amely felfogást az ügyfelek védelmének elkerülése céljából néhány légitársaság ki is 
használ.

Az előadó javaslatai tehát általánosságban az utasjogok megerősítésének érdekeit szolgálják. 

Kártérítéshez való jog jelentős késés esetén:

A felülvizsgált rendeletnek egyértelműen kell rendelkeznie a jelentős késést elszenvedő 
utasok segítségnyújtáshoz és kártérítéshez való jogáról. Az időkorlátot, amelyet meghaladva 
valamely késés segítségnyújtást vagy kártérítést von maga után, az Európai Unió Bíróságának 
azon ítéletével összhangban kell meghatározni (C-407/07. sz. és C-432/07. sz. Sturgeon és 
társai egyesített ügyek), amely a három órát meghaladó, jelentős késést elszenvedő utasoknak 
ugyanolyan jogokat biztosít, mint azoknak az utasoknak, akiknek járatát törölték. Az előadó 
üdvözli, hogy a Bizottság javaslatában figyelembe vette a Sturgeon és társai egyesített 
ügyekben hozott ítéletet. 

Az előadó egyetért a Bizottság azon álláspontjával, amely szerint az időkorlátoknak az EU 
területén belüli valamennyi utazás tekintetében egyformának kell lenniük, a távoli 
repülőtereken bekövetkező késések kezelése során felmerülő üzemeltetési nehézségek 
figyelembevétele érdekében azonban függővé kell tenni azokat a harmadik országokba és 
országokból történő utazás távolságától. 

Az előadó azonban – az Európai Unió Bírósága határozatának tükrében – nem ért egyet a 
Bizottság azon álláspontjával, hogy a légi fuvarozókra gyakorolt pénzügyi hatás csökkentése 
és az időkorlát miatti egyre növekvő járattörléssel kapcsolatos kockázat minimalizálása 
érdekében növelni kell valamennyi időkorlátot ((11) preambulumbekezdés). Sőt, a javasolt 
időkorlátok túl hosszúnak tekinthetők, különösen az általában három órát meg nem haladó 
járatidővel rendelkező EU-n belüli járatok esetében. Az előadó ennélfogva a 6. cikkben az öt, 
kilenc és tizenkét órás időkorlátokat három és öt órás időkorlátokra módosította. 

A jelenlegi rendszer alkalmazásának további elősegítése, és az utasok és légitársaságok 
számára a fokozottabb átláthatóság biztosítása céljából az előadó továbbá a 6., 6a. és 7. cikk 
szerinti, a jogok beállását biztosító pontok és kártérítési összegek ésszerűsítését javasolja a 
következő korlátozások bevezetése révén: az unión belüli járatok esetében 300 EUR (a 
repülőút hosszától függetlenül); valamennyi 3500 km-nél rövidebb távolság esetében 
300 EUR ; valamennyi a 3500 km-nél hosszabb távolságú egyéb járat esetében 600 EUR. 

A légi fuvarozó és az utas közötti, a kártérítésről szóló önkéntes megállapodásokat kizárólag 
akkor szabad érvényesíteni, ha azok a feltételekre, és nem magára a kártalanításra 
vonatkoznak (7. cikk, (5) bekezdés).

A csatlakozó járatokra vonatkozó jogok:

Különösen aggályosak azok az esetek, amikor az utasok késés vagy menetrendváltozás miatt 
késnek le valamely csatlakozó járatot. A Bizottság ekként jogosan vezette be az új 6a. cikket, 
amely szerint az átszállási helyen bekövetkező – a csatlakozó járatok utasok általi lekéséséhez 
vezető – késésért felelős előző légi fuvarozónak segítségnyújtást, ellátást és átfoglalást kell 
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felajánlania az érintett utasoknak. 

A csatlakozó járatot lekéső utasoknak is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy hasonló alapon 
tartsanak igényt kártérítésre, mint azok az utasok, akiknek járata késett vagy azt törölték. Az 
előadó azonban úgy véli, hogy – tekintettel az EU-n belüli, rövidebb távolságú regionális 
járatokat működtető fuvarozók nagy számára csökkenteni kell az e fuvarozókra háruló 
pénzügyi terheket. Mindezt szem előtt tartva, az előadó 90 perces minimum késési időkorlátot 
vezetett be az átszállási helyen az előző járatra vonatkozóan, ami kártérítésre jogosítja az utast 
((13a) preambulumbekezdés (új), 6a. cikk, (2) bekezdés), feltéve hogy az utazás végcélján 
bekövetkező késés meghaladja a három vagy öt órát. E kettős feltétellel arányossági okokból 
egészült ki a szöveg, és abban az esetben indokolt, amennyiben az előző légi fuvarozó csupán 
rövid késést okoz, amely végül a csatlakozási járat lekésését eredményezi, és a végcélnál jóval 
jelentősebb késéshez vezet. 

Visszautasított beszállás:

Amint azt a Bíróság is megerősítette, a visszautasított beszállás túlfoglalás és egyéb 
működtetési okok miatt is előfordulhat. A visszautasított beszállás egyedi esete a légi 
fuvarozók úgy nevezett „meg nem jelenési elve”. A légi fuvarozók a gyakorlatban abban az 
esetben tagadják meg az oda-vissza útra szóló jegy birtokában lévő utasoktól a beszállást a 
visszaútra, amennyiben az odaútra szóló jegyüket nem vették igénybe. Ezen elv ellentétes az 
ügyfél érdekeivel, és egyértelműen meg kell tiltani. Az előadó ennélfogva a Bizottság 
javaslatának megerősítését javasolja ((7) preambulumbekezdés, 4. cikk, (4) bekezdés). 

A rendeletnek ezen túlmenően pontosítania kell, hogy „a visszautasított beszállás” olyan 
esetekre is kiterjed, amikor a menetrendszerű indulási időt előbbre hozzák, aminek 
következtében valamely utas lekési a járatot, kivéve ha az utast legalább 24 órával korábban 
tájékoztatták ((5) preambulumbekezdés, 2. cikk, j) pont, 4. cikk, (5a) bekezdés (új)). 
Amennyiben jelentős menetrendváltozás lép fel, az utasnak biztosítani kell a visszatérítésre 
vagy átfoglalásra való jogot (6. cikk, (1) bekezdés, iii. alpont). 

Ezen túlmenően az indulás idejének későbbi időpontra halasztása a késve érkező járat
esetében érvényesíthető jogokhoz hasonló jogok érvényesítését teszi lehetővé ((12) 
preambulumbekezdés). 

Az előadó álláspontja szerint azon utasokat, akiknek beszállítását akaratuk ellenére 
visszautasították, a segítségnyújtás semmiféle korlátozása nem érintheti, és a 9. cikk 
haladéktalanul alkalmazandó. Az előadó ily módon ellenzi a Bizottság azon javaslatát, amely 
szerint ha valamely utas – beszállásának visszautasítását követően – az átfoglalás mellett dönt, 
a 9. cikket csak két órás várakozási idő után kell alkalmazni (4. cikk, (3) bekezdés, 4. cikk, (4) 
bekezdés).

Védelem a légi szolgálatban bekövetkező többszöri fennakadás esetén:

Fizetésképtelenség

A Spanair és a Malév esetei bizonyítják, mennyire fontos az utasok jogainak védelme amikor 
a légitársaságok gazdasági helyzetük miatt szüneteltetik tevékenységüket. A járattörléssel 
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kapcsolatos ezen esetek többnyire a 2004/261/EK rendelet hatálya alá tartozik, visszatérítést 
vagy alternatív utazási lehetőséget ajánlva az érintett utasnak. A gyakorlat azonban azt 
mutatja, hogy a fizetésképtelenség eseteiben bizonytalanság tapasztalható a kifizetésekkel 
kapcsolatban, ami közvetett módon a szervezett utazásokat kínáló irodákat is érinti. Az uniós 
jogszabályok ennélfogva javításra szorulnak.

Az utasok védelmének kulcsfontosságú kérdésével nem foglalkozó Bizottsággal ellentétben 
az előadó úgy véli, hogy a releváns rendelkezéseknek is szerepelniük kell a rendelet 
felülvizsgálatában. Az utas visszatérítéshez vagy a visszainduló járathoz való jogának 
hatékony biztosítása érdekében a légi fuvarozókat kötelezni kell arra, hogy igazolást 
nyújtsanak arról, hogy kellő biztosíték áll rendelkezésükre a jegy árának visszatérítésére és az 
utasok hazaszállítására ((9a) preambulumbekezdés (új), 5. cikk, (5c) bekezdés (új)). E 
kötelezettség lehetővé teszi a légi fuvarozók számára, hogy az ilyen helyzetekbe kerülő utasok 
védelme érdekében számos intézkedést hozzanak (amelyek között szerepelhet valamely alap 
vagy biztosítás). 

Készenléti tervek

A Bizottság által bevezetett egyik fő új elem a repülőtér-irányító szervezeteknek és a 
repülőterek használóinak a készenléti tervek létrehozására irányuló kötelezettségére 
vonatkozik, amely tervek célja, hogy a lehető legkisebb legyen a légi közlekedésben 
bekövetkező fennakadások hatása annak érdekében, hogy az utasok ellátásának és 
átszállásának a szervezése összehangolt módon történjen. Ha valamely légi fuvarozó hirtelen 
beszünteti működését, különösen szükség van az ehhez hasonló tervekre a repülőtéren rekedt 
utasok segítéséhez. Az előadó úgy véli, hogy a repülőterek tekintetében az éves szinten három 
millió utas küszöbérték túl magas és másfél millióra kellene azt csökkenteni. Fontos, hogy az 
ilyen készenléti tervek kidolgozásába bevonják a nemzeti, regionális és helyi hatóságokat 
((10) prembulumbekezdés, 5. cikk, (5) bekezdés). A vonatkozó módosítások emelik ki 
valamennyi érintett fél összehangolt fellépésének a szükségességét, annak részletesebb 
megjelölésének szükségességét, hogy az utasok számára nyújtott tájékoztatás és segítség 
tekintetében mit foglaljanak magukban a készenléti tervek, valamint a légi fuvarozók 
tekintetében az arra a különös kötelezettségre vonatkozó igényt, hogy a légi közlekedésben 
bekövetkező fennakadások esetén eljárásokat alkalmazzanak ((10a) preambulumbekezdés (új), 
5. cikk, (5) bekezdés, 5. cikk, (5a) bekezdés (új)).

Rendkívüli körülmények:

A légi fuvarozók mentesíthetők a kártérítés-fizetési kötelezettség alól, ha bizonyítani tudják, 
hogy a problémák rendkívüli körülményekből adódtak. E kifejezés értelmezése körül azonban 
sok a bizonytalanság. Az Európai Bíróság vonatkozó ítéleteinek megbízhatóbb módon kell 
segíteniük az uniós rendelkezések megszövegezését. A rendelethez mellékelt jegyzék 
segítségül kíván szolgálni e tekintetben. Különös figyelmet kap itt a „műszaki problémák” 
fogalma. A légitársaságok valójában gyakran indokolják a késéseket vagy a járatok törlését 
„műszaki problémák” alapján, teljesen ellehetetlenítve ezáltal az utasok számára a 
körülmények megértését.

A felülvizsgált rendeletnek világosabb iránymutatást kell adnia az olyan rendkívüli 
körülményekkel kapcsolatban, amelyek fennállása esetén a légi fuvarozónak nem kell 



PR\1002222HU.doc 79/81 PE510.868v02-00

HU

kártérítést fizetnie. Az előadó jelentős módosításokat eszközölt a bizottsági javaslathoz 
mellékelt – nem kimerítő jellegű – listán. A legmesszemenőbb módosítás a műszaki 
problémák rendkívüli körülmények fennállása esetén történő bevonására, illetve kizárására 
vonatkozik. Az előadó egyetért a Bíróságnak a Wallentin-Herrmann ügyben hozott azon 
határozatával, hogy a műszaki hibák – főszabály szerint – nem jelentenek kivételes 
körülményeket. A műszaki problémák – kivételes jelleggel – akkor tekinthetők rendkívüli 
körülménynek, ha azokat olyan körülmények okozzák, amelyeket az üzemeltető légi fuvarozó 
nem tud kezelni, amelyek befolyásolják a járatbiztonságot és amelyek lehetetlenné teszik a 
járat rendes folytatását.

Módosítással kell továbbá egyértelművé tenni, hogy bár okozhatják a légi közlekedésben 
bekövetkező fennakadást rendkívüli körülmények, bizonyítani kell, hogy a légi fuvarozó a 
járattörlés elkerülése érdekében helyesen tett meg minden intézkedést. Kizárólag mindkét 
feltétel teljesülése esetén mentesíthető a légi fuvarozó kártérítés fizetése alól (5. cikk, (3) 
bekezdés).

Szálláshoz való jog:

Főszabály szerint, járattörlés, lekésett csatlakozás vagy jelentős késés esetén a szálláshoz való 
jog – amennyiben a vonatkozó feltételek teljesülnek – általában nem vitatott. Az előadó 
egyetért a Bizottsággal abban, hogy hosszú ideig fennálló rendkívüli körülmények esetén a 
légi fuvarozónak a szállás biztosítására vonatkozó jelenlegi korlátlan felelősségét korlátozni 
kell. A Bizottsággal szemben azonban az előadó azt javasolja, hogy a szállás nyújtásának 
kizárólag a költségeit és ne magát az időtartamát korlátozzák. Véleménye szerint a hosszú 
ideig fennálló rendkívüli körülmények miatt legjobban szenvedő utasokat nem szabad 
kevésbé kedvező bánásmódban részesíteni, mint a hasonló körülmények esetén kevesebbet 
szenvedő utasokat. A légi fuvarozó – kivételes jelleggel – korlátozhatja az ellátás költségeit és 
időtartamát a szállást maguknak szervező utasok számára ((16) preambulumbekezdés, 9. cikk, 
(4) bekezdés). Az előadó – ezekkel az összevont javaslatokkal – mind az utasok, mind az 
érintett társaságok érdekeit figyelembe veszi.

A rendkívüli körülmények fennállása esetén nyújtott korlátozott ellátással kapcsolatos 
rendelkezés azonban nem mentheti fel a légi fuvarozót a szállás nyújtására irányuló 
kötelezettsége alól (9. cikk, (4) bekezdés).

Tájékoztatáshoz való jog: 

Az utasok tájékoztatása és az átláthatóság kulcsfontosságú elemek a meglévő rendelet 
felülvizsgálata tekintetében. Ez magában foglalja – légi közlekedésben bekövetkező 
fennakadás esetén – az utasok általános jogairól, de a fennakadás okáról, az egyéb lehetséges 
közlekedési módokról (14. cikk, (4) bekezdés), valamint a panasztételi eljárásokhoz és 
formanyomtatványokhoz való hozzáférésről stb. nyújtott tájékoztatáshoz való jogokat is. 
Mivel a légi fuvarozók jelentik az ilyen tájékoztatás nyújtásáért felelős legmegbízhatóbb 
forrást ((20) preambulumbekezdés, 5. cikk, (2) bekezdés), az előadó úgy véli, hogy az utasok 
számára történő tájékoztatás- és segítségnyújtás terén jelentős javulás érhető el a légi 
fuvarozók megfelelő jelenlétével a repülőtereken (14. cikk, (1a) bekezdés (új)).

Az árak átláthatósága:



PE510.868v02-00 80/81 PR\1002222HU.doc

HU

A jegyárak tekintetében is szükség van javulásra. A jegyárak átláthatósága sokszor nem 
megfelelő, ami összezavarja az utasokat és megnehezíti az árak összehasonlítását. A 
jogalkotónak biztosítania kell, hogy a rendelet olyan módon készüljön el, amely 
nagymértékben lehetővé teszi a visszaélés kizárását. A „jegyárak” fogalommeghatározásának 
a lehető legvilágosabbnak és leginkább átfogónak kell lennie. Az előadó ennek megfelelően 
azt javasolja, hogy a bizottsági fogalommeghatározást számos alapszolgáltatással – úgymint a 
beszállókártya kiadásával, a minimum poggyászdíjakkal és a hitelkártyadíjakhoz hasonló, 
kifizetésekkel összefüggő költségekkel – egészítsék ki, amely szolgáltatásokat minden 
alkalommal bele kell foglalni a jegyárba (2s. cikk).

Panasztételi eljárás:

Annak érdekében, hogy a szövegezést összhangba hozzák az alternatív jogviták rendezéséről 
szóló, 2013/11/EU irányelvvel[1], amely arra kötelezi a tagállamokat, hogy nemzeti 
szervezeteket hozzanak létre a jogviták peren kívüli rendezésére, számos módosítást vezettek 
be az új 16a. cikkbe a kérelmek és panasztételi eljárások tekintetében. Ezek a szervezetek 
fognak a jövőben az utasok panaszaival foglalkozni. Különös problémát jelent az, hogy a 
légitársaságok nem hajlandók részt venni az alternatív jogvita-rendezési rendszerekben és 
eljárásokban, a rendeletnek pedig – ennek megfelelően – kötelezővé kell tennie a 
légitársaságok számára valamilyen peren kívüli jogvita-rendezési rendszer alkalmazását. A 
légi fuvarozóval szembeni panasztételi eljárás nem sérti az utasnak az igazságszolgáltatási 
rendszerhez, valamint a peren kívüli vitarendezéshez való hozzáférési jogát (16a. cikk, (2) 
bekezdés).

A kifutópályán való várakozás:

A kifutópályán való várakozással kapcsolatban az előadó azt javasolja, hogy azt a beszállás 
végéhez és ne a beszállás kezdetéhez képest határozzák meg, ahogyan azt a Bizottság 
javasolja, hiszen a beszállás a légi jármű méretétől függ. A kifutópályán való várakozást 
abszolút értékben, nem pedig az egyes légi járművek vonatkozásában kell meghatározni (2. 
cikk, w) pont). Túl hosszúnak tűnik az a bizottsági javaslat, amely szerint legalább öt órával 
az előttre határozzák meg a kifutópályán való várakozást, mielőtt az utasok kiszállhatnak. Az 
előadó a kifutópályán való várakozás idejének két órára való csökkentését javasolja.

Poggyászdíjak:

A megfelelő tájékoztatás hiányának egyik élenjáró példája a légi fuvarozóknak az utasok 
poggyászdíjaival kapcsolatos gyakorlata. Egyes légi fuvarozók egyetlen darab kézipoggyász 
szállítását teszik lehetővé a fedélzeten, és valamennyi további, például a repülőtéren vásárolt 
tételért díjat számolnak fel. Az utasok közötti zavar elkerülésének, valamint annak érdekében, 
hogy az utasok – további díjak fizetése esetén – össze tudják hasonlítani az árakat, a foglalási 
folyamat előtt átlátható információkat kell elérhetővé tenni a poggyászdíjakkal kapcsolatban 
((28) preambulumbekezdés, 6d. cikk, (1) bekezdés). 

                                               
[1] HL L 165., 2013.6.18., 63. o.
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Az előadónak továbbá az a véleménye, hogy az utasok számára lehetővé kell tenni a 
feltétlenül szükséges személyes tárgyaknak – köztük a repülőtéren vásárolt tárgyaknak – az 
utastérben való szállítását az utastérben szállítható előírt legnagyobb poggyász díján kívüli 
felár felszámítása nélkül (6d. cikk, (1a) bekezdés (új)). A légi fuvarozók kevésbé korlátozó 
jellegű politikája ellensúlyozná a kiskereskedelmi outletek eladásaiban bekövetkező 
csökkenést is.

Számos módosítás célja, hogy javulás történjen a hangszerek kezelésének a terén. A légi 
fuvarozóknak elvileg meg kell engedniük, hogy az utasok hangszert szállítsanak a légi jármű 
utasterében. A hangszer a szállítható kézipoggyász-keret részét kell, hogy képezze. A légi 
fuvarozónak tiszteletben kell tartania a repülőgépen való szállítás tekintetében rendelkezésre 
álló érvényes díjak és feltételek világos megjelölését.

Elveszett, megrongálódott vagy késve érkező poggyászok:

Az elveszett, megrongálódott vagy késve érkező poggyászokkal kapcsolatos panasztétel 
megkönnyítése érdekében – főszabály szerint – valamennyi repülőtéren a poggyászokkal 
kapcsolatos kérelmekkel foglalkozó különleges szolgálatot kell kialakítani, amely számos 
repülőtéren már működik. Az ilyen szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az utasok érkezéskor 
nyújtsanak be panaszt, valamint hozzájárul az eljárás meggyorsításához. Ezenkívül 
szabványosított, Unió-szerte alkalmazott panasztételi formanyomtatványt kell elérhetővé 
tenni a rendelet mellékleteként. E mellékletnek az lenne az előnye, hogy a formanyomtatványt 
az EU valamennyi hivatalos nyelvére lefordítanák ((31) preambulumbekezdés, 3. cikk, (2) 
bekezdés). 


