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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
pakeičiami Reglamentas (EB) Nr.261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir 
pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo 
ilgam laikui atveju, ir Reglamentas (EB) Nr.2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės už 
keleivių ir jų bagažo vežimą oru
(COM(2013) 0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0130),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 100 
straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0066/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir vartotojų 
apsaugos komiteto nuomonę (A7–0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Byloje C-22/11 (Finnair) Europos 
Teisingumo Teismas nusprendė, kad 
sąvoka „atsisakymas vežti“ turi būti 
aiškinama kaip apimanti ne tik atsisakymą 
vežti, kuriuos lėmė perpildymo situacijos, 
bet ir tą atsisakymą vežti, kurį lėmė kitos 
priežastys, kaip antai organizacinės. Gavus 
šį patvirtinimą nėra priežasties iš dalies 
keisti esamą „atsisakymo vežti“ apibrėžtį;

(5) Byloje C-22/11 (Finnair) Europos 
Teisingumo Teismas nusprendė, kad 
sąvoka „atsisakymas vežti“ turi būti 
aiškinama kaip apimanti ne tik atsisakymą 
vežti, kuriuos lėmė perpildymo situacijos, 
bet ir tą atsisakymą vežti, kurį lėmė kitos 
priežastys, kaip antai organizacinės.
„Atsisakymo vežti“ apibrėžtis turi apimti 
atvejus, kai dėl paankstinto tvarkaraštyje 
numatyto išvykimo laiko keleivis 
praleidžia skrydį.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė „atsisakymo vežti“ apibrėžtis turi būti pakeista, kad apimtų atvejus, kai keleiviai 
praleidžia skrydį dėl to, kad buvo paankstintas išvykimo laikas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
taikomas ir keleiviams, kurie įsigijo 
vežimą oro transportu kaip kelionių paketo 
dalį. Tačiau reikėtų paaiškinti, kad 
keleiviai negali sumuoti tapačių teisių, 
ypač tų, kurios įgyjamo pagal šį reglamentą 
ir pagal 1990 m. birželio 13 d. Tarybos 
direktyvą 90/314/EEB dėl kelionių, 
atostogų ir organizuotų išvykų paketų. 
Keleiviams reikėtų suteikti galimybę 
rinktis, pagal kurį teisės aktą jie nori 
pareikšti pretenzijas, tačiau jie neturėtų 
turėti teisės sumuoti kompensaciją už tą 
pačią problemą pagal abu teisės aktus. 

(6) Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
taikomas ir keleiviams, kurie įsigijo 
vežimą oro transportu kaip kelionių paketo 
dalį. Tačiau reikėtų paaiškinti, kad 
keleiviai negali sumuoti tapačių teisių, 
ypač tų, kurios įgyjamo pagal šį reglamentą 
ir pagal 1990 m. birželio 13 d. Tarybos 
direktyvą 90/314/EEB dėl kelionių, 
atostogų ir organizuotų išvykų paketų. 
Keleiviams reikėtų suteikti galimybę 
rinktis, pagal kurį teisės aktą jie nori 
pareikšti pretenzijas, tačiau jie neturėtų 
turėti teisės sumuoti kompensaciją už tą 
pačią problemą pagal abu teisės aktus.
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Keleiviai neturėtų rūpintis tuo, kaip oro 
vežėjai ir kelionės organizatoriai 
tarpusavyje pasiskirsto tokias pretenzijas;

Or. en

Pagrindimas

Paskutinio sakinio išbraukimas paaiškina faktą, kad Reglamentas Nr. 261/2004 ir Kelionių 
paketų direktyva 90/314/EEB yra du atskiri teisės aktai, o tai reiškia, kad keleiviai turi reikšti 
pretenzijas tik skrydžius vykdantiems oro vežėjams. Jei įsipareigojimai pagal Reglamentą Nr. 
261/2004 ir Kelionių paketų direktyvą vis dėlto sutampa, keleiviai gali pasirinkti, pagal kurį 
teisės aktą reikšti pretenzijas.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant pagerinti apsaugos lygius 
keleivių neturėtų būti atsisakoma vežti 
bilieto į abi puses grįžtamąja kelione 
remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį;

(7) siekiant pagerinti apsaugos lygius 
keleivių neturi būti atsisakoma vežti bilieto 
į abi puses grįžtamąja kelione remiantis 
tuo, kad jis neskrido į priekį;

Or. en

Pagrindimas

Šia taisykle turėtų būti siekiama aiškiai uždrausti tokią praktiką.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) šiuo metu keleiviai kartais nukenčia dėl 
jų asmenvardžių rašybos klaidų – jiems 
taikomos administracinės baudos. Pagrįsti
užsakymo klaidų pataisymai turėtų būti 
leisti nemokamai su sąlyga, kad jie 
nereikštų laiko, datos, maršruto ar keleivio 
pakeitimo;

(8) šiuo metu keleiviai kartais nukenčia dėl 
jų asmenvardžių rašybos klaidų – jiems 
taikomos administracinės baudos.
Užsakymo klaidų pataisymai turėtų būti 
leisti nemokamai su sąlyga, kad jie 
nereikštų laiko, datos, maršruto ar keleivio 
pakeitimo;
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Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „pagrįsti pataisymai“ palieka per daug erdvės interpretacijai.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) reikėtų paaiškinti, kad dėl pasirinkimo, 
ar atgauti sumokėtą sumą, ar tęsti kelionę 
kitu maršrutu ar keliauti vėlesnę dieną, 
atšaukimo atveju sprendžia keleivis, o ne 
oro vežėjas;

(9) reikėtų paaiškinti, kad dėl pasirinkimo, 
ar atgauti sumokėtą sumą, ar tęsti kelionę 
kitu maršrutu ar keliauti vėliau tą pačią 
dieną arba vėlesnę dieną, atšaukimo atveju 
sprendžia keleivis, o ne oro vežėjas;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) finansinė keleivių apsauga tais 
atvejais, kai oro vežėjas nesilaiko 
įsipareigojimų, yra esminė veiksmingo 
keleivių teisių režimo sudedamoji dalis. 
Norint sustiprinti oro transporto keleivių 
apsaugą, kai skrydžiai atšaukiami dėl oro 
vežėjo nemokumo arba oro vežėjo veiklos 
sustabdymo dėl to, kad buvo panaikinta jo 
veiklos licencija, oro vežėjams turėtų būti 
nustatyta prievolė suteikti pakankamas 
garantijas, kad keleiviams bus grąžinti 
pinigai arba kad jie bus parskraidinti į 
išvykimo šalį; 

Or. en
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Pagrindimas

Prievolė suteikti pakankamas garantijas oro vežėjams atveria galimybes imtis keleto 
priemonių, kad apsaugotų keleivius nemokumo atveju. Kitos galimybės galėtų būti fondas 
arba draudimas. 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) oro uostai ir oro uostų naudotojai, 
tokie kaip oro vežėjai ir antžeminių 
paslaugų bendrovės, turėtų bendradarbiauti 
siekdami, kad užtikrinant pasirūpinimą ir 
nukreipimą kitu maršrutu kiek galima 
sumažėtų masinių skrydžių sutrikimų 
poveikis keleiviams. Tuo tikslu jie turėtų 
tokioms situacijoms parengti nenumatytų 
atvejų planus ir rengdami tokius planus 
dirbti drauge;

(10) oro uostą valdanti įstaiga ir oro uostų 
naudotojai, tokie kaip oro vežėjai,
antžeminių paslaugų bendrovės ir 
navigacijos paslaugų teikėjai turėtų 
bendradarbiauti siekdami, kad užtikrinant 
pasirūpinimą ir nukreipimą kitu maršrutu 
kiek galima sumažėtų masinių skrydžių 
sutrikimų poveikis keleiviams. Tuo tikslu 
jie turėtų tokioms situacijoms parengti 
nenumatytų atvejų planus ir rengdami 
tokius planus dirbti drauge su 
nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos 
valdžios institucijomis. Prireikus 
atitinkamai turėtų būti pakoreguoti esami 
nenumatytų atvejų planai;

Or. en

Pagrindimas

Daugelis oro uostų jau turi nenumatytų atvejų planus, kurie, jei reikia, jie turėtų būti 
pakoreguoti. Būtina, kad rengiant šiuos planus dalyvautų nacionalinės, regioninės ir vietos 
valdžios institucijos.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) oro vežėjai turėtų nustatyti tvarką ir 
suderintus veiksmus, kad būtų galima 
tinkamai teikti informaciją įstrigusiems 
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keleiviams. Pagal šią tvarką turėtų būti 
aiškiai nurodyta, kas kiekviename oro 
uoste yra atsakingas už rūpinimosi, 
pagalbos, sumokėtų sumų grąžinimo ir 
nukreipimo kitu maršrutu organizavimą, 
ir nustatyta šių paslaugų teikimo eiga ir 
sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Reglamente (EB) Nr. 261/2004 turėtų 
būti aiškiai įrašyta teisė į kompensaciją 
keleiviams, kurie nukenčia nuo atidėjimo 
ilgam laikui, laikantis Europos Teisingumo 
Teismo sprendimo sujungtose bylose C-
402/07 ir C-432/07 (Sturgeon). Tuo pačiu 
metu turėtų būti nutolintos ribos, kurias 
peržengus atidėjimas suteikia teisę į 
kompensaciją, siekiant atsižvelgti į 
finansinį poveikį sektoriui ir išvengti 
dažnesnių atšaukimų, kurie dėl tos 
priežasties gali padažnėti. Siekiant 
užtikrinti, kad po Europos Sąjungą 
keliaujantiems piliečiams būtų sudarytos 
vienodos kompensavimo sąlygos, riba 
turėtų būti ta pati visoms kelionėms 
Sąjungoje, tačiau ji turėtų priklausyti nuo 
kelionės nuotolio keliaujant į trečiąsias 
šalis ir iš jų, kad būtų atsižvelgta į veiklos 
sunkumus, kylančius oro vežėjams, kai jie 
reaguoja į atidėjimą atokiuose oro 
uostuose;

(11) Reglamente (EB) Nr. 261/2004 turėtų 
būti aiškiai įrašyta teisė į kompensaciją 
keleiviams, kurie nukenčia nuo atidėjimo 
ilgam laikui, laikantis Europos Teisingumo 
Teismo sprendimo sujungtose bylose C-
402/07 ir C-432/07 (Sturgeon). Siekiant 
užtikrinti, kad po Sąjungą keliaujantiems 
piliečiams būtų sudarytos vienodos 
kompensavimo sąlygos, riba turėtų būti ta 
pati visoms kelionėms Sąjungoje, tačiau ji 
turėtų priklausyti nuo kelionės nuotolio 
keliaujant į trečiąsias šalis ir iš jų, kad būtų 
atsižvelgta į veiklos sunkumus, kylančius 
oro vežėjams, kai jie reaguoja į atidėjimą 
atokiuose oro uostuose;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsižvelgiama į pranešėjo poziciją dėl ribų, kurias peržengus atidėjimas 
suteikia teisę į kompensaciją. Pranešėjo manymu, šios ribos turi būti nustatytos atsižvelgiant į 
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ETT sprendimą Sturgeon byloje, pagal kurį keleiviams, kurių skrydis atidedamas ilgam laikui, 
t. y. daugiau nei trims valandoms, suteikiamos tokios pat teisės kaip tiems, kurių skrydžiai 
atšaukiami.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) kompensacijos sumų klausimu 
pasakytina, kad visiems skrydžiams 
Sąjungos viduje turėtų būti taikoma 
vienoda suma, neatsižvelgiant į atstumą. 
Skrydžiams iš trečiųjų šalių taikoma 
kompensacijos suma turėtų būti 
nustatoma atsižvelgiant į skrydžio 
atstumą;

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo nuomone, visiems ES vidaus skrydžiams taikoma kompensacijos suma turėtų būti 
vienoda, tačiau kelionių į trečiąsias šalis ir iš jų atveju ji turėtų priklausyti nuo atstumo, kad 
būtų atsižvelgiama į veiklos sunkumus, su kuriais susiduria oro vežėjai reaguodami į 
atidėjimus atokiuose oro uostuose.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
Reglamente (EB) Nr. 261/2004 turėtų būti 
aiškiai patvirtinta, kad skrydžių 
tvarkaraščių keitimas keleiviams daro 
panašų poveikį kaip atidėjimas ilgam laikui 
ir todėl dėl jo turėtų atsirasti panašios 
teisės;

(12) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
Reglamente (EB) Nr. 261/2004 turėtų būti 
aiškiai patvirtinta, kad skrydžių 
tvarkaraščių keitimas keleiviams daro 
panašų poveikį kaip atidėjimas ilgam laikui 
arba atsisakymas vežti ir todėl dėl jo turėtų 
atsirasti panašios teisės;

Or. en
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) keleiviais, kurie pavėlavo jungiamąjį 
skrydį, turėtų būti tinkamai pasirūpinta, kol 
jie laukia nukreipimo kitu maršrutu. Pagal 
vienodo elgesio principą tokiems 
keleiviams reikėtų suteikti galimybę 
reikalauti kompensacijos panašiai kaip 
keleiviams, kurių skrydžiai atidėti ar 
atšaukti, atsižvelgiant į vėlavimą atvykus į 
jų kelionės galutinę paskirties vietą;

(13) keleiviais, kurie pavėlavo jungiamąjį 
skrydį dėl skrydžio tvarkaraščio pakeitimo 
arba atidėjimo, turėtų būti tinkamai 
pasirūpinta, kol jie laukia nukreipimo kitu 
maršrutu. Pagal vienodo elgesio principą 
tokiems keleiviams reikėtų suteikti 
galimybę reikalauti kompensacijos panašiai 
kaip keleiviams, kurių skrydžiai atidėti ar 
atšaukti, atsižvelgiant į vėlavimą atvykus į 
jų kelionės galutinę paskirties vietą;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) iš principo suteikti pagalbą ir 
nukreipti kitu maršrutu turėtų būti oro 
vežėjo, dėl kurio keičiamas skrydžio 
tvarkaraštis arba jis atidedamas, prievolė.  
Tačiau siekiant sumažinti atitinkamo oro 
vežėjo ekonominę naštą, keleiviui 
išmokėtina kompensacija turėtų būti 
susieta su pirmesnio jungiamojo skrydžio 
atidėjimu tarpiniame punkte.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo požiūriu, atsižvelgiant į didelį vežėjų, vykdančių regioninius trumpo nuotolio 
skrydžius ES viduje, skaičių, finansinė našta, kurią sukelia kompensacijų mokėjimas, šiems 
vežėjams turėtų būti sumažinta. Atsižvelgiant į tai, proporcingumo tikslais pridedamos dvi 
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sąlygos: taikoma tuo atveju, kai pirmesnis oro vežėjas sukelia tik trumpą atidėjimą, dėl kurio 
keleivis nespėja į jungiamąjį skrydį, ir taikoma tuo atveju, kai į galutinę paskirties vietą 
vėluojama daug daugiau. 

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) oro vežėjams šiuo metu taikoma 
neribota atsakomybė už jų keleivių 
apgyvendinimą ilgalaikių ypatingų 
aplinkybių atveju. Šis netikrumas ir tai, 
kad nėra jokių numatomų laiko ribų, gali 
kelti oro vežėjo finansiniam stabilumui 
pavojingą riziką. Todėl oro vežėjui reikia 
suteikti galimybę praėjus tam tikram laikui 
apriboti rūpinimosi užtikrinimą. Be to, 
riziką, kad keleiviai ilgam įstrigs, turėtų 
sumažinti nenumatytų atvejų planavimas ir 
spartus nukreipimas kitais maršrutais;

(16) oro vežėjams šiuo metu taikoma 
neribota atsakomybė už jų keleivių 
apgyvendinimą ilgalaikių ypatingų 
aplinkybių atveju. Todėl oro vežėjui vis 
dėlto reikia suteikti galimybę praėjus tam 
tikram laikui apriboti rūpinimosi, susijusio 
su apgyvendinimo išlaidomis ir – tais 
atvejais, kai keleiviai patys pasirūpina 
apgyvendinimu – susijusio su išlaidomis ir 
rūpinimusi, užtikrinimą. Be to, riziką, kad 
keleiviai ilgam įstrigs, turėtų sumažinti 
nenumatytų atvejų planavimas ir spartus 
nukreipimas kitais maršrutais;

Or. en

Pagrindimas

Didelių sutrikimų atveju, kad būtų galima išsisukti iš susiklosčiusios padėties, atsakomybę 
turėtų bendrai prisiimti visos susijusios suinteresuotosios šalys (valdžios institucijos, oro 
uostai, viešbučiai ir keleiviai). Oro vežėjo pareiga pasirūpinti keleiviais gali būti apribota 
apgyvendinimo išlaidų už nakvynę ir vienam keleiviui atžvilgiu. Galima nustatyti šios 
taisyklės išimtį, taikomą tuo atveju, kai keleiviai patys pasirūpina apgyvendinimu. Tokiu 
atveju oro vežėjas gali apriboti apgyvendinimo ir rūpinimosi išlaidas praėjus tam tikram 
laikui,

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) keleiviams ne tik turėtų būti suteikta 
tinkama informacija apie jų teises skrydžio 
sutrikimo atvejais, bet ir juos reikėtų 

(20) keleiviams ne tik turėtų būti suteikta 
tinkama informacija apie jų teises skrydžio 
sutrikimo atvejais, bet ir juos reikėtų 
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tinkamai informuoti apie paties sutrikimo 
priežastį, kai tik gaunama informacija. Ta 
informacija turėtų būti suteikta ir tada, kai 
keleivis įsigijo bilietą per Sąjungoje 
įsisteigusį tarpininką;

tinkamai informuoti apie paties sutrikimo 
priežastį, kai tik gaunama informacija. Tą 
informaciją oro vežėjas turėtų teikti ir 
tada, kai keleivis įsigijo bilietą per 
Sąjungoje įsisteigusį tarpininką;

Or. en

Pagrindimas

Oro vežėjas yra vienintelis patikimas informacijos apie skrydžių sutrikimus šaltinis.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Byloje C-139/11 (Moré vs KLM) 
Europos Teisingumo Teismas išaiškino, 
kad terminas ieškiniams dėl kompensacijos 
priteisimo reikšti nustatomas pagal 
kiekvienos valstybės narės nacionalines 
normas;

(23) Byloje C-139/11 (Moré vs KLM) 
Europos Teisingumo Teismas išaiškino, 
kad terminas ieškiniams dėl kompensacijos 
priteisimo reikšti nustatomas pagal 
kiekvienos valstybės narės nacionalines 
normas. Kalbant apie neteisminį ginčų 
sprendimą pasakytina, kad terminai 
nustatomi atsižvelgiant į Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2013/11/ES dėl alternatyvaus vartotojų 
ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami 
Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir 
Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl 
vartotojų AGS)1;

_________________________
1 OL L 165, 2013 6 18, p. 65.

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti, kad praradus ar 
sužalojus judėjimo įrangą būtų 
kompensuojama visa jos vertė, oro vežėjai 
turi ribotos judėsenos asmenims suteikti 
galimybę nemokamai pateikti specialią 
suinteresuotumo deklaraciją, kuri pagal 
Monrealio konvenciją jiems leidžia siekti 
visos kompensacijos už praradimą ar 
sužalojimą;

(27) siekiant užtikrinti, kad praradus ar 
sužalojus judėjimo įrangą būtų 
kompensuojama visa jos vertė, oro vežėjai 
turi neįgaliems arba ribotos judėsenos 
asmenims suteikti galimybę nemokamai 
pateikti specialią suinteresuotumo 
deklaraciją, kuri pagal Monrealio 
konvenciją jiems leidžia siekti visos 
kompensacijos už praradimą ar sužalojimą;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) keleiviams kartais neaišku, kiek 
bagažo (kokių matmenų, kokio svorio, kiek 
vienetų) jiems leidžiama vežtis. Siekiant 
užtikrinti, kad keleiviai gerai suprastų, kiek 
bagažo (ir salone, ir bagažo skyriuje 
vežamo bagažo) jiems leidžiama vežtis su 
jų bilietu, oro vežėjai turėtų aiškiai 
nurodyti tuos leidžiamus kiekius įsigyjant 
bilietą ir oro uoste;

(28) keleiviams kartais neaišku, kiek 
bagažo (kokių matmenų, kokio svorio, kiek 
vienetų) jiems leidžiama vežtis. Siekiant 
užtikrinti, kad keleiviai gerai suprastų, kiek 
bagažo (ir salone, ir bagažo skyriuje 
vežamo bagažo) jiems leidžiama vežtis su 
jų bilietu, oro vežėjai turėtų aiškiai 
nurodyti tuos leidžiamus kiekius prieš
įsigyjant bilietą, visuose platinimo 
kanaluose, įskaitant kompiuterines 
rezervavimo sistemas, ir oro uoste
atliekant registraciją. Kelionių 
organizatoriai turėtų atitinkamai 
informuoti keleivius;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo informacija turi būti teikiama ir visais platinimo kanalais, ypač 
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kompiuterinėse rezervavimo sistemose, per kurias įsigyjama didžioji dalis lėktuvo bilietų. 
Apie 70 proc. lėktuvo bilietų Europoje parduodama per tarpininkus.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) pateikti skundams dėl prarasto, 
sužaloto ar vėluojančio bagažo skirtas 
trumpas terminas, oro vežėjai turėtų 
keleiviams suteikti galimybę pateikti
skundą, oro uoste parūpindami skundo 
formą. Tam galėtų tikti ir paraiškos dėl 
žalos nuosavybei (angl. PIR) forma;

(31) pateikti skundams dėl prarasto, 
sužaloto ar vėluojančio bagažo skirtas 
trumpas terminas, visuose oro uostuose 
reikėtų įsteigti pretenzijų dėl bagažo 
tarnybą, kuriai keleiviai atvykus turėtų 
galimybę pateikti skundą. Šiuo tikslu oro 
vežėjai keleiviams turėtų pateikti skundo 
formą. Tam galėtų tikti ir paraiškos dėl 
žalos nuosavybei (angl. PIR) forma; Šio 
reglamento 2a priede reikėtų pateikti
Sąjungos masto standartizuotą skundo 
formą.

Or. en

Pagrindimas

Dėl praktinių priežasčių visuose oro uostuose reikėtų įsteigti pretenzijų dėl bagažo tarnybą, 
kuo būtų pagreitinta ir palengvinta procedūra. Kartu su persvarstytu reglamentu reikėtų 
pateikti ir standartizuotą ES masto skundo formą.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio -1 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) Į 1 straipsnio 1 dalį įterpiamas šis 
punktas:
„ca) jiems praleidus jungiamąjį skrydį.

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgus į naują 6  a straipsnį dėl praleistų jungiamųjų skrydžių, reikia atitinkamai pakeisti 
1 straipsnio 1 dalyje apibrėžtą reglamento apimtį.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
2 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g punktas pakeičiamas taip:
„g) „rezervavimas“ – tai faktas, kad 
keleivis turi bilietą ar kitą įrodymą, 
kuriame pažymėta, kad oro vežėjas arba 
kelionių organizatorius rezervavimą 
patvirtino ir įregistravo;“

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas dera su nauju 2 straipsnio d punkto apibrėžimu.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
2 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„ribotos judėsenos asmuo – asmuo, kaip 
apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1107/2006 
dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos 
asmenų teisių keliaujant oru 2 straipsnio a 
punkte;“

„neįgalus asmuo arba ribotos judėsenos 
asmuo – asmuo, kaip apibrėžta Reglamente 
(EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir 
ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant 
oru 2 straipsnio a punkte;“

Or. en
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
2 straipsnio j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) j punktas pakeičiamas taip:
„j) „atsisakymas vežti“ – tai atsisakymas 
priimti skristi keleivius, nors jie atvyko 
registruotis 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka, išskyrus atvejus, kai yra pagrįstų 
priežasčių atsisakyti juos vežti, pavyzdžiui 
sveikatos, saugos ar saugumo sumetimais 
arba dėl nepakankamų kelionės 
dokumentų; Atsisakymo vežti apibrėžtis 
apima atvejus, kai dėl paankstinto 
tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko 
keleivis praleidžia skrydį;“

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė „atsisakymo vežti“ apibrėžtis turi būti pakeista, kad apimtų atvejus, kai keleiviai 
praleidžia skrydį dėl to, kad buvo paankstintas išvykimo laikas.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto e papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
2 straipsnio o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) jungiamasis skrydis – skrydis, kuris 
pagal vieną vežimo sutartį yra skirtas 
sudaryti sąlygas keleiviui atvykti į tarpinį 
punktą, kad iš jo išvyktų kitu skrydžiu 
arba, kai tinka pagal aplinkybes, tas kitas 
iš tarpinio punkto vykdomas skrydis;

o) jungiamasis skrydis – skrydis, kuris 
pagal vieną vežimo sutartį ir pagal vieną 
rezervaciją yra skirtas sudaryti sąlygas 
keleiviui atvykti į tarpinį punktą, kad iš jo 
išvyktų kitu skrydžiu arba pagal 6 a 
straipsnio aplinkybes, tas kitas iš tarpinio 
punkto vykdomas skrydis;

Or. en
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Pagrindimas

Įtraukiama „pagal  vieną rezervaciją“ siekiant išvengti problemų atvejais, kai vienu pirkimu 
yra įsigyjami keli atskiri bilietai. Įtraukiant 6 a straipsnį pateikiamos nuorodos dėl 
jungiamųjų skrydžių.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto e papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
2 straipsnio s punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

s) bilieto kaina – visa už bilietą sumokėta 
kaina su oro susisiekimo kaina ir visais 
taikomais mokesčiais, rinkliavomis, 
papildomomis rinkliavomis ir priedais, 
sumokėtais už visas pasirenkamas ir 
nepasirenkamas į bilietą įskaičiuotas 
paslaugas;

s) bilieto kaina – visa už bilietą sumokėta 
kaina su oro susisiekimo kaina, visais 
taikomais mokesčiais, rinkliavomis, 
papildomomis rinkliavomis ir priedais, 
sumokėtais už visas pasirenkamas ir 
nepasirenkamas į bilietą įskaičiuotas 
paslaugas;

Bilieto kaina visada apima mokestį už 
registraciją, bilieto ir įlaipinimo kortelės 
išdavimą, priedą už minimalaus leidžiamo 
bagažo ir būtiniausių daiktų gabenimą bei 
išlaidas, susijusias su mokėjimu, pvz. 
kreditinės kortelės mokestį; 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aiškumo ir palyginamumo, būtina apibrėžti į bilieto kainą įtrauktas pagrindines 
paslaugas.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto e papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
2 straipsnio t punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

t) skrydžio kaina – vertė, gauta dauginant t) skrydžio kaina – vertė, gauta dauginant 
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bilieto kainą iš santykio tarp skrydžio 
nuotolio ir bilieto padengtos (-ų) kelionės 
(-ių) bendro nuotolio;

bilieto kainą iš santykio tarp skrydžio 
nuotolio ir bilieto padengtos (-ų) kelionės 
(-ių) bendro nuotolio; jei bilieto kaina 
nežinoma, kompensacijos dydis yra lygus 
priedui, sumokėtam už aukščiausios 
klasės vietą šiame skrydyje;

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūlomas skrydžio kainos apibrėžimas netinka kai skrydis vykdoma kaip atostogų 
paketo dalis,  nes skrydžio kaina biliete nėra minima. Siūlomu pakeitimu bandoma spręsti šią 
problemą. Papildoma apibrėžimo dalimi nustatomas kompensavimo dydis, lygus skrydžio 
aukščiausios klasės vietos kainai. Šis apibrėžimas taikomas vykdant dalinį kompensavimą kai 
vietos klasė buvo pažeminta.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 punkto e papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
2 straipsnio w punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

w) vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje 
– laikas išvykstant, kai orlaivis pasilieka 
ant žemės nuo keleivių įlaipinimo iki 
orlaivio pakilimo laiko arba laikas atvykus 
tarp orlaivio nutūpimo ir keleivių 
išlaipinimo pradžios;

w) vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje 
– laikas išvykstant, kai orlaivis pasilieka 
ant žemės nuo keleivių įlaipinimo pabaigos 
iki orlaivio pakilimo laiko arba laikas 
atvykus tarp orlaivio nutūpimo ir keleivių 
išlaipinimo pradžios;

Or. en

Pagrindimas

Į įlaipinimo laiką nereikėtų įtraukti vėlavimo keleiviams laukiant orlaivyje, nes tai priklauso 
nuo orlaivio dydžio. Vėlavimas turi būti apskaičiuojamas absoliučia  išraiška, o ne 
priklausomai nuo kiekvieno orlaivio.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
3 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) turi patvirtintą rezervavimą atitinkamam 
skrydžiui ir, išskyrus 5 straipsnyje 
nurodytą atšaukimo ir 6 straipsnyje 
nurodyto tvarkaraščio pakeitimo atvejus, 
atvyksta į įlaipinimą,

a) turi patvirtintą rezervavimą atitinkamam 
skrydžiui ir, išskyrus 5 straipsnyje 
nurodytą atšaukimo ir 6 straipsnyje 
nurodyto tvarkaraščio pakeitimo atvejus 
arba 6a straipsnyje nurodytų jungiamųjų 
skrydžių atvejus, atvyksta į įlaipinimą,

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu atitinkamai pakeičiamas straipsnis, laikantis 6a straipsnio dėl praleisto jungiamojo 
skrydžio.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 dalis pakeičiama taip:
„3. Šis reglamentas netaikomas 
keleiviams, keliaujantiems nemokamai 
arba taikant mažesnį tarifą, kuriuo 
tiesiogiai ar netiesiogiai negali 
pasinaudoti visuomenė. Tačiau jis 
taikomas keleiviams, turintiems bilietus, 
išduotus pagal keleivių lojalumo 
programą arba kitą oro vežėjo ar 
kelionių organizatoriaus komercinę 
programą.“

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas dera su nauju 2 straipsnio d punkto apibrėžimu.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„4. Nepažeidžiant 8 straipsnio 6 dalies šis 
reglamentas taikomas tik keleiviams, 
vežamiems varikliniais orlaiviais su 
pastoviaisiais sparnais. Tačiau kai dalis 
kelionės pagal vežimo sutartį vykdoma 
kitos rūšies transportu arba sraigtasparniu, 
šis reglamentas taikomas visai kelionei ir 
kelionė, vykdoma kitos rūšies transportu, 
šiame reglamente laikoma jungiamuoju 
skrydžiu.“

„4. Nepažeidžiant 8 straipsnio 6 dalies šis 
reglamentas taikomas tik keleiviams, 
vežamiems varikliniais orlaiviais su 
pastoviaisiais sparnais. Tačiau kai dalis 
kelionės pagal vežimo sutartį vykdoma 
kitos rūšies transportu arba sraigtasparniu, 
6a straipsnis taikomas visai kelionei ir 
kelionė, vykdoma kitos rūšies transportu, 
šiame reglamente laikoma jungiamuoju 
skrydžiu.“

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„6. Šis reglamentas taip pat taikomas 
keleiviams, vežamiems pagal kelionių 
paketo sutartis, tačiau nedaro poveikio 
keleivių teisėms pagal Tarybos 
direktyvą 90/314/EEB. Keleivis turi teisę 
pareikšti pretenzijas pagal šį reglamentą ir 
pagal Tarybos direktyvą 90/314/EEB, 
tačiau remdamasis tais pačiais faktais 
negali sumuoti teisių pagal abu teisės 
aktus, jei teisėmis saugomas tas pats 
interesas arba jų tikslas sutampa. Šis 

„6. Šis reglamentas taip pat taikomas 
keleiviams, vežamiems oru pagal kelionių 
paketo sutartis, tačiau nedaro poveikio 
keleivių teisėms pagal Tarybos 
direktyvą 90/314/EEB. Keleivis turi teisę 
pareikšti pretenzijas oro vežėjui pagal šį 
reglamentą ir pagal Tarybos 
direktyvą 90/314/EEB organizatoriui,
tačiau remdamasis tais pačiais faktais 
negali sumuoti teisių pagal abu teisės 
aktus, jei teisėmis saugomas tas pats 
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reglamentas netaikomas tais atvejais, kai 
organizuota turistinė kelionė atšaukiama ar 
atidėta dėl kitų priežasčių nei skrydžio 
atšaukimas ar atidėjimas.“

interesas arba jų tikslas sutampa. Šis 
reglamentas netaikomas tais atvejais, kai 
organizuota turistinė kelionė atšaukiama ar 
atidėta dėl kitų priežasčių nei skrydžio 
atšaukimas ar atidėjimas.“

Or. en

Pagrindimas

Šis tekstas buvo įtrauktas siekiant aiškumo. Reglamentas 261/2004 ir Direktyva 92/314/EEB 
dėl organizuotų išvykų paketų yra du skirtingi teisės aktai. Būtina aiškiai nurodyti, kad 
keleiviai negali kaupti savo teisių pagal abu teisės  aktus.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 dalis pakeičiama taip: Išbraukta.
„3. Jei atsisakoma vežti keleivius be jų 
sutikimo, skrydį vykdantis oro vežėjas 
nedelsdamas išmoka jiems kompensaciją 
pagal 7 straipsnį ir teikia jiems pagalbą 
pagal 8 straipsnį. Kai keleivis pasirenka 
kuo greičiau būti nukreiptas kitu 
maršrutu pagal 8 straipsnio 1 dalies b 
punktą ir kai išvykimo laikas yra bent dvi 
valandos po pirminio išvykimo laiko, 
skrydį vykdantis oro vežėjas padeda 
keleiviui pagal 9 straipsnį.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo reglamentu numatomas 9 straipsnio naudojimas netaikant atidėjimo. Taip ir turėtų likti. 
Keleiviai, kuriuos ne dėl jų kaltės atsisakoma vežti, neturėtų dvi valandas laukti 9 straipsnio 1 
dalies a  punkte nurodyto maisto ir gaivinamųjų  gėrimų.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„4. 1, 2 ir 3 dalys taip pat taikomos 
grįžtamiesiems bilietams, kai keleivį 
atsisakoma vežti grįžtamąja kelione 
remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį ar 
tuo tikslu nesumokėjo papildomo 
mokesčio.

„4. Keleivių negalima atsisakyti vežti 
grįžtamąja kelione remiantis tuo, kad jis 
neskrido į priekį pagal įsigytą bilietą į abi 
puses, ar tuo tikslu nesumokėjo papildomo 
mokesčio. Jei keleivius atsisakoma vežti 
prieš jų valią  dėl tokių priežasčių, 
taikoma 1 ir 2 pastraipos. Be to, oro 
vežėjas nedelsiant suteikia kompensaciją 
atitinkamiems keleiviams, laikantis 7 
straipsnio nuostatų ir padeda jiems 
laikantis 8 ir 9 straipsnių nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Oro pervežimo bendrovių taikoma praktika prieštarauja vartotojų interesams ir ateityje turėtų 
būti aiškiai uždrausta pagal teisės aktus. Taikant 9 straipsnį pateikiama nuoroda į aukščiau 
pateikiamą pakeitimą.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai keleivis ar keleivio vardu veikiantis 
tarpininkas praneša apie vieno ar kelių 
keleivių, įtrauktų į tą pačią vežimo sutartį, 
asmenvardžių rašybos klaidą, dėl kurios
gali būti atsisakyta vežti, oro vežėjas, jei 
likusios ne mažiau kaip 48 valandos iki 
išvykimo, bent vieną kartą klaidą pataiso 
be papildomo mokesčio keleiviui arba 
tarpininkui, nebent jam to daryti neleistų 
nacionalinė arba tarptautinę teisė.“

5. Kai keleivis ar keleivio vardu veikiantis 
tarpininkas praneša apie vieno ar kelių 
keleivių, įtrauktų į tą pačią vežimo sutartį, 
asmenvardžių rašybos klaidas, dėl kurių
gali būti atsisakyta vežti, oro vežėjas, jei 
likusios ne mažiau kaip 48 valandos iki 
išvykimo, bent vieną kartą tokias klaidas 
pataiso be papildomo mokesčio keleiviui 
arba tarpininkui, nebent jam to daryti 
neleistų nacionalinė arba tarptautinę teisė.“
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Or. en

Pagrindimas

Kadangi rašybos klaidos gali turėti keletą priežasčių, pakeitimu užtikrinama, kad būtų 
ištaisoma daugiau nei viena klaida.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba). įterpiama ši dalis:
„5a. 1,2 ir 3 dalys taikomos ir tada, kai 
keleivis praleidžia skrydį dėl šių 
priežasčių:
– skrydis buvo atliktas anksčiau nei 
numatyta laiku, keleiviui atvykus 
numatytu laiku pagal 3 straipsnio 2 dalies  
nuostatas; arba 
–numatytas išvykimo laikas buvo 
paankstintas, o keleivis apie tai nebuvo 
informuotas mažiausiai prieš 24 valandos. 
Įrodymo, kad keleivis buvo laiku 
informuotas apie pakeistą išvykimo laiką 
našta tenka vežėjui.“

Or. en

Pagrindimas

Yra buvę atvejų, kai keleivis atvyko laiku, tačiau išvykimas buvo įvykdytas anksčiau nei buvo 
numatyta. Būtina paaiškinti, kad tai yra atsisakymo vežti rūšis.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
5 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„a) „a) skrydį vykdantis oro vežėjas 
keleiviams pasiūlo rinktis: atgauti 
sumokėtus pinigus, tęsti kelionę vykstant 
kitu maršrutu ar keliauti vėliau, kaip 
numatyta 8 straipsnyje; taip pat

„a) skrydį vykdantis oro vežėjas keleiviams 
pasiūlo rinktis: atgauti sumokėtus pinigus, 
tęsti kelionę vykstant kitu maršrutu, 
keliauti vėliau tą pačią diena arba keliauti 
vėliau, kaip numatyta 8 straipsnyje; taip 
pat

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto a b papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Keleivius informuojant apie atšauktą 
skrydį, jie oro vežėjo arba kelionių 
organizatoriaus visapusiškai 
informuojami apie savo teises pagal 5 
straipsnio 1 dalį ir apie galimas 
alternatyvaus transporto rūšis.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti keleivių teisę būti informuotiems atšaukto skrydžio atveju.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„3. Skrydį vykdantis oro vežėjas neprivalo „3. Skrydį vykdantis oro vežėjas neprivalo 
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mokėti kompensacijos pagal 7 straipsnį, jei 
gali įrodyti, kad skrydis atšauktas dėl 
ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo 
nebūtų buvę galima išvengti net ir ėmusis 
visų pagrįstų priemonių. Tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis galima 
argumentuoti tik tiek, kiek jos paveikia 
atitinkamą skrydį ar ankstesnį tuo pačiu 
orlaiviu vykdytą skrydį.“ 

mokėti kompensacijos pagal 7 straipsnį, jei 
gali įrodyti, kad tenkinamos dvi sąlygos:
– skrydis atšauktas dėl ypatingų 
aplinkybių, ir 

– atšaukimo nebūtų buvę galima išvengti 
net ir tinkamai ėmusis visų priemonių.

Kilus techninių nesklandumų , tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis galima 
argumentuoti tik tiek, kiek jos paveikia 
atitinkamą skrydį ar ankstesnį tuo pačiu 
orlaiviu vykdytą skrydį.“

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti, kad skrydį vykdančiam oro vežėjui norint nemokėti 
kompensacijos atšaukus skrydį, būtina tenkinti abi sąlygas. Žodis „tinkamai“ palieka mažiau 
laisvės interpretuojant visas priemones, kurių reikia imtis siekiant išvengti skrydžio 
atšaukimo.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„5. Oro uostuose, kurie ne mažiau kaip 
trejus metus iš eilės kasmet aptarnaudavo 
ne mažiau kaip tris milijonus keleivių, oro 
uostą valdanti įstaiga užtikrina, kad oro 
uosto ir oro uosto naudotojų, ypač oro 
vežėjų ir antžeminių paslaugų tiekėjų,
veiksmai būtų koordinuojami tinkamu
nenumatytų atvejų planu turint omenyje 
galimas masiško skrydžių atšaukimo ir 
(arba) atidėjimo situacijas, dėl kurių oro 
uoste užstrigtų daug keleivių, įskaitant oro 
vežėjų nemokumo ar licencijos oro 
susisiekimo veiklai vykdyti (veiklos 
licencijos) panaikinimo atvejus. Siekiant 
užtikrinti, kad įstrigusiems keleiviams 
būtų suteikta tinkama informacija ir 

„5. Oro uostuose, kurie ne mažiau kaip 
trejus metus iš eilės kasmet aptarnaudavo 
ne mažiau kaip pusantro milijono keleivių, 
oro uostą valdanti įstaiga, 
bendradarbiaudama su oro uosto
naudotojais, ypač oro vežėjais ir 
antžeminių paslaugų tiekėjais, oro 
navigacijos paslaugų tiekėjais ir oro uostų 
mažmeninės prekybos skyriais patvirtina 
nenumatytų atvejų planą, kuriuo 
užtikrinamas tinkamas oro uosto ir oro 
uosto vartotojų koordinavimas turint 
omenyje galimas masiško skrydžių 
atšaukimo ir (arba) atidėjimo situacijas, dėl 
kurių oro uoste užstrigtų daug keleivių, 
įskaitant oro vežėjų nemokumo ar 
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pagalba, parengiami nenumatytų atvejų 
planai. Oro uostą valdanti įstaiga perduoda 
nenumatytų atvejų planą ir visus jo 
pakeitimus nacionalinei vykdymo 
užtikrinimo įstaigai, paskirtai pagal 16 
straipsnį. Oro uostuose, kuriuose minėtoji 
riba nepasiekta, oro uostą valdanti įstaiga 
deda visas pagrįstas pastangas oro uosto 
naudotojams koordinuoti ir dėl tokių 
situacijų įstrigusiems keleiviams padėti bei 
jiems informuoti.

licencijos oro susisiekimo veiklai vykdyti 
(veiklos licencijos) panaikinimo atvejus. 
Nenumatytų atvejų planai įtraukia ir 
atitinkamų nacionalinių, regioninių arba 
vietos valdžios institucijų arba 
organizacijų dalyvavimą, kai tai yra 
tinkama. Oro uostą valdanti įstaiga 
perduoda nenumatytų atvejų planą ir visus 
jo pakeitimus nacionalinei vykdymo 
užtikrinimo įstaigai, paskirtai pagal 16 
straipsnį. Oro uostuose, kuriuose minėtoji 
riba nepasiekta, oro uostą valdanti įstaiga 
deda visas pagrįstas pastangas oro uosto 
naudotojams koordinuoti ir dėl tokių 
situacijų įstrigusiems keleiviams padėti bei 
jiems informuoti.

Or. en

Pagrindimas

Keleivių labui, trijų  milijonų riba laikoma per didele ir todėl ją reikėtų sumažinti iki pusantro 
milijono. Kuriant nenumatytų atvejų planus būtina aiškiai nurodyt visų oro uostų vartotojų ir 
nacionalinių, regioninių bei vietos valdžios institucijų įtraukimą. Pagrindinis tokių planų 
tikslas yra užtikrinti tinkamą visų susijusių šalių veiklos koordinavimą.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) Pridedama tokia 5a dalis:
„5a. nors oro vežėjai negali sumažinti 
savo įsipareigojimų, nurodytų šiame 
reglamente, sukuriamas 5 dalyje 
numatytas nenumatytų atvejų planas, 
skirtas apibrėžti koordinavimo tikslus kai 
tai yra būtina norint užtikrinti pakankamą 
informacijos ir pagalbos nenuvežtiems 
keleiviams, o ypač neįgaliems asmenims ir 
riboto judumo asmenims, teikimą:
– teikiant oro uoste esantiems arba į jį 
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važiuojantiems keliauti ketinantiems 
nenuvežtiems keleiviams informaciją;
– vietoje teikiant nakvynės paslaugas 
dideliam skaičiui nenuvežtų keleivių, kai 
toks skaičius viršija turimų viešbučių 
pajėgumus;
– teikiant informaciją ir pagalbą 
keleiviams, kuriems taikomi 9 straipsnio 4  
dalyje ir 5 straipsnyje numatyti 
apribojimai;
– planuojat naują maršrutą 
pasinaudojant alternatyviais vežėjais ir 
transporto rūšimis, taikant keleiviams 
ribotą mokestį arba nemokamai, oro 
vežėjui nutraukus veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra glaudžiai susijęs su ankstesniu 5 straipsnio 5 dalies pakeitimu. Juo 
siekiama detaliau nurodyti kas turėtų būti įtraukta tokius planus, kiek tai susiję su informacija 
ir pagalba. Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į neįgalių asmenų ir riboto judumo asmenų 
poreikius.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto c b papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
5 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) Pridedama tokia 5 b dalis:
„5b. Oro vežėjai sukuria ir taiko detalias 
procedūras, kurios leidžia joms 
veiksmingai ir nuosekliai laikytis 
dabartinio reglamento, ypač skrydžio 
vėlavimo, atšaukimo, atsisakymo vežti, 
masinių sutrikimų ir bankroto atvejais. 
Pagal šias procedūras turėtų būti aiškiai 
nurodyta, kuris oro linijų atstovas 
kiekviename oro uoste yra atsakingas už 
rūpinimosi, pagalbos, nukreipimo kitu 
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maršrutu ir sumokėtų sumų grąžinimo 
paslaugas ir nustatyta šių paslaugų 
teikimo eiga ir sąlygos; Oro vežėjas 
informuoja apie šias procedūras ir bet 
kokius jų pakeitimus nacionalinę 
vykdymo užtikrinimo įstaigą, paskirtą 
pagal 16 straipsnį.“

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 punkto c c papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
5 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cc) Pridedama tokia 5c  dalis:
„5c. Atšaukus skrydį dėl oro vežėjo 
bankroto arba sustabdžius pervežimo 
paslaugas dėl leidimo vykdyti veiklą 
praradimo, keleiviai turi teisę į 
kompensaciją arba skrydį į išvykimo vietą 
pagal 8 straipsnio 1 dalies a punktą ir 
teisę į pagalbą, nurodytą 9 straipsnyje. 
Oro vežėjai pateikia pakankamų įrodymų 
apie garantijas, reikalingas 
kompensacijoms ir grąžinimui.“

Or. en

Pagrindimas

Oro linijoms nutraukus veiklą daug keleivių netenka galimybės reikalauti iš oro linijų 
kompensacijos už nepanaudotus bilietus arba grąžinti juos atgal, jiems esant svetimoje 
valstybėje. Siekiant pašalinti šią spragą, pranešėja siūlo iš dalies keisti Komisijos pasiūlymą 
dėl reglamento įtraukiant nuostatą, kuria suteikiama apsauga, panaši į apsaugą,  suteikiamą 
organizuotų išvykų paketų vartotojams pagal organizuotų išvykų paketų direktyvą 
90/314/EEB. Oro vežėjų prievolė pateikti pakankamai įrodymų apie turimas garantijas, 
leidžia jiems imtis priemonių, reikalingų lėšoms sukaupti arba apsidrausti.
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Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai skrydį vykdantis oro vežėjas 
pagrįstai tikisi, kad skrydis bus atidėtas, 
arba skrydį vykdantis oro vežėjas nukelia 
tvarkaraštyje numatytą išvykimo laiką 
vėliau, nei tvarkaraštyje numatytas 
išvykimo laikas, jis pasiūlo keleiviams 
rinktis:

1. Kai skrydį vykdantis oro vežėjas 
pagrįstai tikisi, kad skrydis bus atidėtas, 
arba skrydį vykdantis oro vežėjas nukelia 
tvarkaraštyje numatytą išvykimo laiką 
vėliau, nei tvarkaraštyje numatytas 
išvykimo laikas, jis pasiūlo keleiviams 
rinktis:

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinama, kad šio straipsnio nuostatos taikomos tik aviacijos sektoriuje.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 1 dalies ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) kai atidedama ne mažiau kaip penkioms 
valandoms ir atidėjimas trunka vieną ar 
kelias naktis – 9 straipsnio 1 dalies b 
punkte ir 9 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodytą pagalbą; taip pat

ii) kai atidedama ne mažiau kaip trims 
valandoms ir atidėjimas trunka nakties 
valandomis – 9 straipsnio 1 dalies b punkte 
ir 9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą 
pagalbą; taip pat

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas dera su ETT sprendimu bylose C-402/07 ir C-432/07 Sturgeon vs Condor ir Böck 
& Lepuschitz vs Air France,  kuriais ilgo vėlavimo atvejais (t.y. ilgiau nei trys valandos) 
keleiviams suteikiamos tokios pačios teisės kaip tiems keleiviams, kurių skrydžiai buvo 
atšaukti. Todėl penkios valandos  pakeičiamos trimis valandomis.
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 1 dalies iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kai atidedama ne mažiau kaip 
penkiomis valandomis – 8 straipsnio 1 
dalies a punkte nurodytą pagalbą.

iii) kai atidedama ne mažiau kaip trims 
valandomis – 8 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą pagalbą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas dera su ETT sprendimu bylose C-402/07 ir C-432/07 Sturgeon vs Condor ir Böck 
& Lepuschitz vs Air France,  kuriais ilgo vėlavimo atvejais (t.y. ilgiau nei trys valandos) 
keleiviams suteikiamos tokios pačios teisės kaip tiems keleiviams, kurių skrydžiai buvo 
atšaukti. Todėl penkios valandos  pakeičiamos trimis valandomis. Taip pat žr. 6 straipsnio 1 
dalies ii punktą.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. įterpiama ši dalis:
„1a. Oro vežėjui paankstinus išvykimo 
laiką daugiau nei trejomis valandomis, jis 
keleiviams privalo pasiūlyti kompensaciją, 
nurodytą 8 straipsnio 1 dalies a punkte 
arba organizuoti kelionę kitu maršrutu, 
nurodytą 8 straipsnio 1 dalies b punkte. 
Keleiviai gali patys organizuoti savo 
nukreipimą kitu maršrutu ir pareikalauti 
patirtų išlaidų padengimo, jei skrydžius 
vykdantys oro vežėjas nepasiūlė 
nukreipimo galimybių pagal 8 straipsnio 1 
dalies b punktą.“

Or. en
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Pagrindimas

Jei pakeisto grafiko skirtumai yra dideli, keleiviams pasiūloma galimybė reikalauti 
kompensacijos arba nukreipimo kitu maršrutu.  Be to, laikantis naujų nuostatų pagal 8 
straipsnio 6 dalies a punktą, keleiviams būtina pasiūlyti galimybę patiems organizuoti savo 
nukreipimą kitu maršrutu ir pareikalauti patirtų išlaidų padengimo, jei skrydžius vykdantys 
oro vežėjas nepasiūlė nukreipimo galimybių.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) per penkias valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo laiko 
visose kelionėse Bendrijos viduje ir ne 
daugiau kaip 3500 km nuotolio kelionėse į 
trečiąsias šalis ir iš jų;

a) per tris valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo laiko 
visose kelionėse Bendrijos viduje ir ne 
daugiau kaip 3.500 km nuotolio kelionėse į 
trečiąsias šalis ir iš jų;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas dera su ETT sprendimu bylose C-402/07 ir C-432/07 Sturgeon vs Condor ir Böck 
& Lepuschitz vs Air France,  kuriais ilgo vėlavimo atvejais (t.y. ilgiau nei trys valandos) 
keleiviams suteikiamos tokios pačios teisės kaip tiems keleiviams, kurių skrydžiai buvo 
atšaukti. Todėl penkios valandos  pakeičiamos trimis valandomis. Tačiau pranešėja sutinka 
su Komisijos nuomone, kad valandų skaičius visoms kelionėms ES viduje turėtų būti vienodas.  

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) per devynias valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo nuo 3500 
km iki 6000 km nuotolio kelionėse į 
trečiąsias šalis ir iš jų;

b) per penkias valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo didesnio 
nei 3.500 km nuotolio kelionėse į trečiąsias 
šalis ir iš jų;
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Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) per dvylika valandų ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo 6000 km 
ar didesnio nuotolio kelionėse į trečiąsias 
šalis ir iš jų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma išbraukti dvylikos valandų skaičių ir nuorodą į 6 000 ar daugiau kilometrų, siekiant 
supaprastinti 6 straipsnio 2 dalį ir oro linijoms bei keleiviams sukurti daugiau aiškumo. C 
punkto išbraukimas yra logiškas pakeistus 6 straipsnio 2 dalies a ir b punktus, kuriais 
nustatomas 3 500 km arba mažiau riba ir 3 500 km  arba daugiau riba.  Kitokia vertė 
neturėtų egzistuoti.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Skrydį vykdantis oro vežėjas neprivalo 
mokėti kompensacijos pagal 7 straipsnį, jei 

4. Skrydį vykdantis oro vežėjas neprivalo 
mokėti kompensacijos pagal 7 straipsnį, jei 
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gali įrodyti, kad skrydis atidėtas ar jo 
tvarkaraštis pakeistas dėl ypatingų 
aplinkybių ir kad skrydžio vėlavimo ar 
tvarkaraščio pakeitimo nebūtų buvę galima 
išvengti net ir ėmusis visų pagrįstų 
priemonių. Tokiomis ypatingomis 
aplinkybėmis galima argumentuoti tik tiek, 
kiek jos paveikia atitinkamą skrydį ar 
ankstesnį tuo pačiu orlaiviu vykdytą 
skrydį.

gali įrodyti, kad buvo patenkintos dvi 
sąlygos:
– skrydis atidėtas ar jo tvarkaraštis 
pakeistas dėl ypatingų aplinkybių, ir 

skrydžio vėlavimo ar tvarkaraščio 
pakeitimo nebūtų buvę galima išvengti net 
ir tinkamai ėmusis visų priemonių.
Kilus techninių nesklandumų , tokiomis 
ypatingomis aplinkybėmis galima 
argumentuoti tik tiek, kiek jos paveikia 
atitinkamą skrydį ar ankstesnį tuo pačiu 
orlaiviu vykdytą skrydį.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas dera su 5 straipsnio 3 dalies pakeitimu. Pakeitimu siekiama paaiškinti, kad 
skrydį vykdančiam oro vežėjui norint nemokėti kompensacijos atšaukus skrydį, būtina tenkinti 
abi sąlygas. Žodis „tinkamai“ palieka mažiau laisvės interpretuojant visas priemones, kurių 
reikia imtis siekiant išvengti skrydžio atšaukimo.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atsižvelgdamas į saugos apribojimus, 
kai vėluojama keleiviams laukiant 
orlaivyje, skrydį vykdantis oro vežėjas 
nemokamai suteikia galimybę pasinaudoti 
tualetu, aprūpina geriamu vandeniu, 
užtikrina tinkamą keleivių salono šildymą 
ar vėsinimą, o prireikus užtikrina, kad būtų 
sulaukta reikiama medicinos pagalba. Kai 
vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje 
užtrunka ilgiausią penkių valandų 
laikotarpį, orlaivis grįžta prie vartų ar kito 
tinkamo išlaipinimo punkto, kur keleiviams 
leidžiama išsilaipinti ir pasinaudoti ta pačia 
pagalba, kuri nurodyta 1 dalyje, išskyrus 
atvejus, kai esama su sauga ar saugumu 

5. Atsižvelgdamas į saugos apribojimus, 
kai vėluojama keleiviams laukiant 
orlaivyje, skrydį vykdantis oro vežėjas 
nemokamai suteikia galimybę pasinaudoti 
tualetu, aprūpina geriamu vandeniu, 
užtikrina tinkamą keleivių salono šildymą 
ar vėsinimą, o prireikus užtikrina, kad būtų 
sulaukta reikiama medicinos pagalba. Kai 
vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje 
užtrunka ilgiausią dviejų valandų 
laikotarpį, orlaivis grįžta prie vartų ar kito 
tinkamo išlaipinimo punkto, kur keleiviams 
leidžiama išsilaipinti ir pasinaudoti ta pačia 
pagalba, kuri nurodyta 1 dalyje, išskyrus 
atvejus, kai esama su sauga ar saugumu 
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susijusių priežasčių, dėl kurių orlaivis 
negali pasitraukti iš savo vietos stovėjimo 
aikštelėje.

susijusių priežasčių, dėl kurių orlaivis 
negali pasitraukti iš savo vietos stovėjimo 
aikštelėje.

Or. en

Pagrindimas

Ilgiausias penkių valandų trukmės vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje išlaipinimo yra  
per didelis ir turėtų būti pakeistas dviejų valandų trukmės laikotarpiu.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 a straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį 
skrydį dėl ankstesnio skrydžio atidėjimo ar 
tvarkaraščio pakeitimo, tolesnį jungiamąjį 
skrydį vykdantis Bendrijos oro vežėjas 
keleiviui suteikia:

1. Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį 
skrydį dėl ankstesnio skrydžio atidėjimo ar 
tvarkaraščio pakeitimo, ankstesnį skrydį 
vykdęs Sąjungos oro vežėjas keleiviui 
suteikia:

Or. en

Pagrindimas

Jungiamąjį skrydį praleidžiantys keleiviai turėtų gauti pagalbą, paramą, nukreipimą kitu 
maršrutu ir kompensaciją iš vežėjo, vykdžiusio skrydį dėl kurio keleivis pavėlavo 
jungiamajame taške, o ne vežėjo, kuris vykdo laiku išvyksiantį jungiamąjį skrydį.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 a straipsnio 1 dalies iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kai tvarkaraštyje numatytas pagal 8 
straipsnį pasiūlyto alternatyvaus skrydžio 
ar kitos kelionės priemonės išvykimas yra 
ne mažiau kaip 5 valandos po tvarkaraštyje 

iii) kai tvarkaraštyje numatytas pagal 8 
straipsnį pasiūlyto alternatyvaus skrydžio 
ar kitos kelionės priemonės išvykimas yra 
ne mažiau kaip 3 valandos po tvarkaraštyje 
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numatyto skrydžio, į kurį pavėluota, laiko, 
o atidėjimas apima vieną ar kelias naktis –
9 straipsnio 1 dalies b punkte ir 9 straipsnio 
1 dalies c punkte nurodytą pagalbą.

numatyto skrydžio, į kurį pavėluota, laiko, 
o atidėjimas apima nakties valandas – 9 
straipsnio 1 dalies b punkte ir 9 straipsnio 1 
dalies c punkte nurodytą pagalbą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas dera su ankstesniais pakeitimais dėl 6 straipsnyje nurodytų dydžių. Be to, būtinas 
patikslinimas, nes dabartinė formuluotė gali būti neteisingai suprasta, nakvynę suteikiant kaip 
kompensaciją tik tais atvejais, kai vėluojama visą naktį.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį 
skrydį dėl pirmesnio jungiamojo skrydžio 
atidėjimo, jis turi teisę į tą ankstesnį skrydį 
vykdžiusio Bendrijos oro vežėjo 
kompensaciją pagal 6 straipsnio 2 dalį. 
Tais tikslais atidėjimas skaičiuojamas 
pagal tvarkaraštyje nurodyto atvykimo į 
galutinę paskirties vietą laiką.

2. Kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį 
skrydį dėl grafiko pakeitimo arba 
pirmesnio jungiamojo skrydžio 
jungiamajame taške atidėjimo 90 minučių 
ar daugiau, jis turi teisę į tą ankstesnį 
skrydį vykdžiusio Sąjungos oro vežėjo 
kompensaciją pagal 6 straipsnio 2 dalį. 
Tais tikslais atidėjimas skaičiuojamas 
pagal tvarkaraštyje nurodyto atvykimo į 
galutinę paskirties vietą laiką.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu  siekiama sumažinti neproporcingą finansinę naštą, tenkančią pirmajai oro 
linijai, kuri gali būti regioninė liniją ir kuri sukėlė labai nedidelį vėlavimą. 90 minučių arba 
ilgesnis pirmojo skrydžio vėlavimas į jungiamąjį tašką suteiktų keleiviui teisę į kompensaciją, 
su sąlygą, kad atitinkamas vėlavimas į galutinį kelionės tikslą sudarė 3 arba 5 valandas.  Ši 
dviguba sąlyga yra pateisinama, jeigu pirmas ES oro vežėjas sukelia tik nedidelį vėlavimą, 
dėl kurio kyla žymiai didesnis vėlavimas galutinėje paskirties vietoje. 
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 ir 2 dalys taikomos ir trečiųjų šalių oro 
vežėjams, kurie vykdo skrydį į ES oro 
uosto ar iš jo.“

4. 1 ir 2 dalys taikomos ir trečiųjų šalių oro 
vežėjams, kurie vykdo skrydį iš Sąjungos 
oro uosto į kitą Sąjungos oro uostą arba iš 
Sąjungos oro uosto į oro uostą už 
Sąjungos ribų.“

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas norint užtikrinti derėjimą su 3 straipsnio 1 dalimi dėl šio reglamento 
apimties ir išvengti eksteritorialumo problemų su trečiųjų šalių vežėjais. 

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalyje žodis „skrydžiai“ keičiamas 
„kelionės“.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateikiamas kartu su dabartinio reglamento 7 straipsnio 1 dalies a, b ir c 
punktų pakeitimais. Šiai  pakeitimais žodis „skrydžiai“ keičiamas žodžiu „kelionės“. 

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
7 straipsnio 1 dalies a punktas



PR\1002222LT.doc 39/75 PE510.868v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Išbraukiamas 1 dalies a punkta;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas taikomas  kartu su dabartinio reglamento 7 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktų 
pakeitimais,  kuriais siekiama palengvinti dabartinės sistemos taikymą ir sukurti keleiviams ir 
oro linijoms daugiau aiškumo. Pranešėja siūlo supaprastinti ribines vertes ir kompensavimo 
dydžius, įvedant tokias ribas: 300 EUR visiems skrydžiams Bendrijos viduje (nepriklausomai 
nuo skrydžio atstumo); 300 EUR visiems skrydžiams iki 3 500 km nuotolio; 600 EUR visiems 
kitiems skrydžiams, kurių nuotolis didesnis nei 3 500 km. 

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punkto a b papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:
„b) 300 EUR visiems skrydžiams 
Sąjungos viduje ir kitoms kelionėms, 
kurių nuotolis 3 500 kilometrų arba 
mažiau;“

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas taikomas  kartu su dabartinio reglamento 7 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktų 
pakeitimais,  kuriais siekiama palengvinti dabartinės sistemos taikymą ir sukurti keleiviams ir 
oro linijoms daugiau aiškumo. Pranešėja siūlo supaprastinti ribines vertes ir kompensavimo 
dydžius, įvedant tokias ribas: 300 EUR visiems skrydžiams Bendrijos viduje (nepriklausomai 
nuo skrydžio atstumo); 300 EUR visiems skrydžiams iki 3 500 km nuotolio; 600 EUR visiems 
kitiems skrydžiams, kurių nuotolis didesnis nei 3 500 km. 
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Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punkto a c papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ac) 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:
„c) 600 EUR visiems kitiems 
skrydžiams, kurių nuotolis didesnis nei 3 
500 km;“

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas taikomas  kartu su dabartinio reglamento 7 straipsnio 1 dalies a ir b punktų 
pakeitimais,  kuriais siekiama palengvinti dabartinės sistemos taikymą ir sukurti keleiviams ir 
oro linijoms daugiau aiškumo. Pranešėja siūlo supaprastinti ribines vertes ir kompensavimo 
dydžius, įvedant tokias ribas: 300 EUR visiems skrydžiams Bendrijos viduje (nepriklausomai 
nuo skrydžio atstumo); 300 EUR visiems skrydžiams iki 3 500 km nuotolio; 600 EUR visiems 
kitiems skrydžiams, kurių nuotolis didesnis nei 3 500 km. 

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodyta kompensacija mokama 
grynaisiais, elektroniniu banko pervedimu, 
banko pavedimais ar banko čekiais.

3. Susitarus su keleiviu, 1 dalyje nurodyta 
kompensacija mokama grynaisiais, 
elektroniniu banko pervedimu ar banko 
pavedimu.

Or. en

Pagrindimas

Vežėjams mokant banko čekiais kyla problemų.
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Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 7 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Oro vežėjas gali su keleiviu sudaryti 
savanorišką susitarimą, kuris pakeistų 1 
dalyje išdėstytas kompensavimo nuostatas, 
su sąlyga, kad tas susitarimas yra 
patvirtintas keleivio pasirašytu dokumentu, 
kuriame keleiviui primenamos jo teisės į 
kompensaciją pagal šį reglamentą.“

5. Oro vežėjas gali su keleiviu sudaryti 
savanorišką susitarimą, kuris pakeistų 1 
dalyje išdėstytas kompensavimo nuostatas 
bent jau lygiaverčiu būdu ir kitomis 
vertingomis paslaugomis (pvz. skrydžio 
kuponais, kurių vertė yra lygi 100% 
kompensuojamos sumos), su sąlyga, kad 
tas susitarimas yra patvirtintas keleivio 
pasirašytu dokumentu, kuriame keleiviui 
primenamos jo teisės į kompensaciją pagal 
šį reglamentą.“

Or. de

Pagrindimas

Būtina nurodyti mažiausiai 100 % teisės į kompensaciją dydį, kuo būtų tinkamai išlaikomos 
keleivių teisės į kompensaciją. Svarbu paaiškinti, kad savanoriškas susitarimas taikomas tik 
kompensacijos sąlygoms, tačiau ne pačiai teisei į kompensaciją.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
8 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) per septynias dienas nuo keleivio 
prašymo pateikimo 7 straipsnio 3 dalyje 
numatytu būdu atgauti skrydžio kainą už 
neįvykusios kelionės dalį arba dalis ir už 
jau įvykusią kelionės dalį ar dalis sumokėtą 
sumą, jei pagal keleivio numatytą kelionės 
planą skrydis neteko prasmės, taip pat, kai 
tinka,

a) per septynias darbo dienas nuo keleivio 
prašymo pateikimo 7 straipsnio 3 dalyje 
numatytu būdu atgauti skrydžio kainą už 
neįvykusios kelionės dalį arba dalis ir už 
jau įvykusią kelionės dalį ar dalis sumokėtą 
sumą, jei pagal keleivio numatytą kelionės 
planą skrydis neteko prasmės, taip pat, kai 
tinka,
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Or. en

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Keleiviai, pasirinkę 1 dalies b punkte 
nurodytą galimybę, jei yra vietų, turi teisę 
būti nukreipti kitu maršrutu pasinaudojant 
kitu oro vežėju ar kitos rūšies transportu, 
jei skrydį vykdantis oro vežėjas negali 
vežti keleivio savo vykdomu skrydžiu ir 
laiku atvykti į galutinę paskirties vietą per 
12 valandų nuo tvarkaraštyje numatyto 
atvykimo laiko. Nepažeidžiant 
Reglamento (EB) Nr. 1008/2008 22 
straipsnio 1 dalies, kitas oro vežėjas ar 
kitas transporto veiklos vykdytojas 
nereikalauja vežėjo, su kuriuo sudaryta 
sutartis, sumokėti didesnę, nei vidutinę 
kainą, kurią jo paties keleiviai mokėjo už 
lygiavertes paslaugas pastaruosius tris 
mėnesius.

5. Keleiviai, pasirinkę 1 dalies b punkte
nurodytą galimybę, jei yra vietų ir jei 
egzistuoja tinkamos ir palyginamos 
alternatyvos, kai tik tai įmanoma turi teisę 
būti nukreipti kitu maršrutu pasinaudojant 
kitu oro vežėju ar kitos rūšies transportu, 
jei skrydį vykdantis oro vežėjas negali 
vežti keleivio savo vykdomu skrydžiu ir 
laiku atvykti į galutinę paskirties vietą per 
12 valandų nuo tvarkaraštyje numatyto 
atvykimo laiko. Keleiviai turi teisę 
atsisakyti nukreipimo kitu maršrutu 
pasinaudojant kitos rūšies transportu, o 
tokiu atveju laukdami nukreipimo išlaiko 
pagrindines savo teises į pagalbą, 
nurodytas 9 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Nereikėtų taikyti jokių apribojimų ar sąlygų, kuriomis būtų įpareigojama naudotis tam tikra 
transporto rūšimi, nes trūksta kitos rūšies transporto. Be to, neaišku kaip sąlyga „kainą, kurią 
jo paties keleiviai mokėjo už lygiavertes paslaugas pastaruosius tris mėnesius“ galėtų būti 
įgyvendinta praktiškai. Pakeitimu nurodoma, kad prievolė keleiviui organizuoti transportą 
išlieka vežėjui, kurio paslaugų teikimas buvo sutriko.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
8 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kai pagal 1 dalį keleiviams siūloma būti 
nukreiptiems iš dalies ar visiškai kitu 
maršrutu kitos rūšies transportu, šis 
reglamentas taikomas tuo kitos rūšies 
transportu vykdomam vežimui tarsi 
pastarasis būtų vykdomas orlaiviu su 
pastoviaisiais sparnais.“

6. Kai pagal 1 dalį keleiviams siūloma būti 
nukreiptiems iš dalies ar visiškai kitu 
maršrutu kitos rūšies transportu, 6a 
straipsnis taikomas tuo kitos rūšies 
transportu vykdomam vežimui laikantis 
nukreipimo kitu maršrutu tvarkos, kuri 
taikoma tarp skrydžius vykdančio oro 
vežėjo ir kitos rūšies transporto.“

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų pažymėti, kad skirtingų transporto rūšių sudarytuose susitarimuose dėl nukreipimo 
kitu maršrutu išsamiai išdėstytos tokio nukreipimo sąlygos, taikytinos šiais konkrečiais 
atvejais.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
8 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) 8 straipsnis papildomas šia dalimi:
„6a. Keleiviai gali patys organizuoti savo 
nukreipimą kitu maršrutu ir pareikalauti 
patirtų išlaidų padengimo, jei skrydžius 
vykdantys oro vežėjas nepasiūlė 
nukreipimo galimybių pagal 1 dalies b 
punktą.“

Or. en

Pagrindimas

Keleiviams taip pat turėtų turėti galimybę patiems suorganizuoti nukreipimą kitu maršrutu, 
neprarandant teisės reikalauti patirtų išlaidų padengimo.
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Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:
„a) valgiai, užkandžiai ir gaivinamieji 
gėrimai;“

Or. en

Pagrindimas

Žodžius „atsižvelgiant į laukimo laiką“ reikėtų išbraukti, kadangi visais atvejais, t. y. skrydžių 
atšaukimo, atidėjimo ilgam laikui arba jungiamojo skrydžio atveju, kai daroma nuoroda į 9 
straipsnio 1 dalies a punktą, į pataisytą reglamentą siūloma įtraukti „ kai keleivis turi laukti 
dvi valandas po pirminio išvykimo laiko“. 

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 punkto aa papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) 2 dalis pakeičiama taip:
„2. Be to, keleiviams pasiūloma du 
kartus nemokamai paskambinti 
telefonu, išsiųsti fakso pranešimus arba 
elektroninius laiškus.“

Or. en

Pagrindimas

Teleksas paseno.
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Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 punkto a b papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) 3 dalis pakeičiama taip:
„3. Taikant šį straipsnį, skrydį vykdantis 
oro vežėjas skiria daug dėmesio neįgalių 
asmenų, ribotos judėsenos asmenų ir 
juos lydinčių asmenų, taip pat vaikų, 
kurie vyksta be suaugusiųjų, poreikiams 
patenkinti.“

Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 9 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„4. Jei skrydį vykdantis oro vežėjas gali 
įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas ar 
atidėtas arba jo tvarkaraštis pasikeitė dėl 
ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo, 
vėlavimo ar tvarkaraščio pakeitimo nebūtų 
išvengta net ėmusis visų pagrįstų 
priemonių, jis gali apriboti bendras 
suteikto apgyvendinimo, suteikto pagal 1 
punkto b dalį, išlaidas iki 100 EUR už 
nakvynę keleiviui ir iki daugiausia 3 
nakvynių. Jei skrydį vykdantis oro vežėjas 
pasirenka taikyti šį apribojimą, jis vis 
dėlto, be 14 straipsnyje nurodytos tęstinės 
prievolės teikti informaciją, suteikia 
keleiviams informaciją apie 
apgyvendinimo galimybes po trijų naktų.

„4. Jei skrydį vykdantis oro vežėjas gali 
įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas ar 
atidėtas arba jo tvarkaraštis pasikeitė dėl 
ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo, 
vėlavimo ar tvarkaraščio pakeitimo nebūtų 
išvengta net tinkamai ėmusis visų pagrįstų 
priemonių, jis gali apriboti apgyvendinimo, 
suteikto pagal 1 punkto b dalį, išlaidas iki 
125 EUR už nakvynę keleiviui. Jei keleivis 
pats pasirūpina nakvyne, oro vežėjas gali 
apriboti nakvynė išlaidas 125 EUR už 
nakvynę ir daugiausiai 3 nakvynėmis. Jei 
skrydį vykdantis oro vežėjas pasirenka 
taikyti šią išimtį, jis vis dėlto suteikia 
keleiviams informaciją apie 
apgyvendinimo galimybes. Skrydį 
vykdančio oro vežėjo prievolė rasti 
nakvynę išlieka bet kokiu atveju ir ją jis 
privalo atlikti pirmiausia, kartu su 14 
straipsnyje nurodyta tęstine prievole teikti 
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informaciją. 

Or. de

Pagrindimas

Reikia padidinti nakvynei skirtą 100 EUR sumą, numatytą vienam asmeniui už vieną naktį. 
Nakvynės trukmės nereikėtų riboti, išskyrus atvejus kai keleivis pats organizuoja savo 
nakvynę. Tokiu atveju oro vežėjas gali apriboti nakvynės išlaidas. Svarbu tai, kad esant 
neeilinėms aplinkybėms nakvyne vežėjas turi pasirūpinti pirmiausia.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio -10 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-10) 10 straipsnio 2 dalies įžanginiai 
žodžiai pakeičiami taip:
„2. Jei skrydį vykdantis oro vežėjas 
perkelia keleivį į žemesnę klasę nei 
nurodytoji įsigytame biliete, jis per 
septynias darbo dienas 7 straipsnio 3 
dalyje nurodytu būdu sugrąžina“

Or. en

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio -11 punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-11) 11 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:
„2. Atsisakymo vežti, skrydžių 
atšaukimo ir atidėjimo bet kuriam laikui 
atveju neįgalūs asmenys, ribotos 
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judėsenos asmenys ir bet kurie juos 
lydintys asmenys, taip pat vaikai, kurie 
vyksta be suaugusiųjų, turi teisę, kad 
jais būtų kuo greičiau pasirūpinta pagal 
9 straipsnį.
Neįgaliems asmenims ir ribotos judėsenos 
asmenims suteikiamas apgyvendinimas 
turi būti prieinamas, informacija apie jų 
teises turi būti pateikiama jų poreikius 
atitinkančiu būdu, prireikus taip pat turi 
būti pasirūpinta vedliais ir šunimis 
pagalbininkais.“

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu toliau turėtų būti ginamos neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisės.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 11 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Skrydį vykdantis oro vežėjas netaiko 9 
straipsnio 4 dalyje ir 9 straipsnio 5 dalyje 
išdėstytų apribojimų, jei keleivis yra 
ribotos judėsenos asmuo arba bet kuris jį 
lydintis asmuo, vaikas, kuris vyksta be 
suaugusiųjų, nėščia moteris ar asmuo, 
kuriam reikia specialios medicinos 
pagalbos, su sąlyga, kad oro vežėjas ar jo 
atstovas arba kelionės organizatorius apie
ypatingos pagalbos poreikius buvo įspėtas 
bent prieš 48 valandas iki tvarkaraštyje 
numatyto skrydžio išvykimo laiko. 
Laikoma, kad toks pranešimas apima visą 
kelionę ir grįžtamąją kelionę, jei dėl abiejų 
kelionių sudaryta sutartis su tuo pačius oro 
vežėju.“

3. Skrydį vykdantis oro vežėjas netaiko 9 
straipsnio 4 dalyje ir 9 straipsnio 5 dalyje 
išdėstytų apribojimų, jei keleivis yra 
neįgalus asmuo, ribotos judėsenos asmuo 
arba bet kuris jį lydintis asmuo, vaikas, 
kuris vyksta be suaugusiųjų, nėščia moteris 
ar asmuo, kuriam reikia specialios 
medicinos pagalbos, su sąlyga, kad skrydį 
vykdantis oro vežėjas ar jo atstovas arba 
kelionės organizatorius apie ypatingos 
pagalbos poreikius buvo įspėtas bent prieš 
48 valandas iki tvarkaraštyje numatyto 
skrydžio išvykimo laiko. Laikoma, kad 
toks pranešimas apima visą kelionę ir 
grįžtamąją kelionę, jei dėl abiejų kelionių 
sudaryta sutartis su tuo pačius oro vežėju.“

Or. en
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Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 12 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai skrydį vykdantis oro vežėjas sumoka 
kompensaciją ar įvykdo kitas jam pagal šį 
reglamentą tenkančias prievoles, nė viena 
šio reglamento ar nacionalinės teisės 
nuostata negali būti aiškinama kaip 
ribojanti jo teisę siekti kompensacijos už
pagal šį reglamentą susidariusias išlaidas iš 
bet kurių trečiųjų šalių, kurios prisidėjo 
sukeliant įvykį, dėl kurio teko mokėti 
kompensaciją ar vykdyti kitas prievoles.“

Kai skrydį vykdantis oro vežėjas sumoka 
kompensaciją ar įvykdo kitas jam pagal šį 
reglamentą tenkančias prievoles, 
nepažeidžiant esamų atsakomybę 
panaikinančių sutarčių tarp trečiųjų 
šalių, nė viena šio reglamento ar 
nacionalinės teisės nuostata negali būti 
aiškinama kaip ribojanti jo teisę 
susigrąžinti pagal šį reglamentą 
susidariusias išlaidas iš bet kurių trečiųjų 
šalių, kurios prisidėjo sukeliant įvykį, dėl 
kurio teko mokėti kompensaciją ar vykdyti 
kitas prievoles.“

Or. en

Pagrindimas

Galiojančioms sutartims dėl atsakomybės panaikinimo (pvz., tarp oro uostų ir oro linijų) 
neturėtų būti keičiamos dėl šios nuostatos. Turi būti aišku, kad keleiviai su tuo nesusiję. 

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. Darbo valandomis oro vežėjai 
užtikrina, kad kiekviename oro uoste, kur 
jie vykdo skrydžius, būtų kontaktinis 
asmuo arba trečiosios šalies atstovas, 
kuriam atitinkamas oro vežėjas paveda 
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teikti keleiviams reikalingą informaciją 
apie jų tesies, įskaitant skundų patikimo 
procedūras, teikti pagalbą ir skubiai imtis 
veiksmų esant skrydžio sutrikimams, taip 
pat prarasto arba vėluojančio bagažo 
atvejais.“ 

Or. en

Pagrindimas

Oro uoste veikiantis oro vežėjui atstovaujantys informacinis langelis, prireikus sugebantis 
imtis skubių veiksmų vežėjo vardu padėtų užtikrinti, kad keleiviai naudojasi jiems suteiktomis 
teisėmis. Esant skrydžio sutrikimams, taip pat prarasto arba vėluojančio bagažo atvejais tik 
oro linijos turi visą reikiamą informaciją. Reikia patobulinti informacijos teikimą keleiviams 
apie jų teises ir skundų bei nuostolių atlyginimo reikalavimų pateikimo galimybes.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Aklų ir silpnaregių asmenų atveju šio 
straipsnio nuostatos taikomos naudojant 
kitas tinkamas priemones.

3. Neįgalių asmenų arba ribotos 
judėsenos asmenų, ypač aklų ir silpnaregių 
asmenų, atveju, šio straipsnio nuostatos 
taikomos naudojant kitas tinkamas 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka ankstesnius pakeitimus, įterpiant išsamią neįgalių asmenų arba 
ribotos judėsenos asmenų apibrėžtį. Tikslinė grupė išplečiama ir apima visus neįgalius 
asmenis ir ribotos judėsenos asmenis.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
14 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Oro uostą valdanti įstaiga užtikrina, kad 
bendra informacija apie keleivių teises būtų 
aiškiai ir matomai pavaizduota oro uosto 
keleivių zonose. Ji taip pat užtikrina, kad 
oro uoste esantys keleiviai būtų informuoti 
apie jų skrydžio atšaukimą ir apie jų teises 
tuo atveju, jei oro vežėjas netikėtai 
nutraukia veiklą, kaip antai nemokumo 
arba licencijos oro susisiekimo veiklai 
vykdyti (veiklos licencijos) panaikinimo 
atveju.

4. Oro uostą valdanti įstaiga užtikrina, kad 
bendra informacija apie keleivių teises būtų 
aiškiai ir matomai pavaizduota oro uosto 
keleivių zonose. Remdamasi gauta 
informacija ji taip pat užtikrina, kad oro 
uoste esantys keleiviai  būtų informuoti 
apie priežastis esant vėlavimams ir 
skrydžio sutrikimams, pvz. kai jų skrydis 
atšaukiamas, ir apie jų teises tuo atveju, jei 
oro vežėjas netikėtai nutraukia veiklą, kaip 
antai nemokumo arba licencijos oro 
susisiekimo veiklai vykdyti (veiklos 
licencijos) panaikinimo atveju.

Or. en

Pagrindimas

Oro uostus valdančios įstaigos neturi informacijos apie atskirus keleivius.  Jie turi gauti 
informaciją iš oro vežėjų, visų pirma siekiant įvykdyti pirmiau minėtą prievolę.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kai keleivis įgyja bilietą ne tiesiogiai iš 
skrydį vykdančio oro vežėjo, bet per 
Sąjungoje įsisteigusį tarpininką, pastarasis 
perduoda keleivio duomenis ryšiams oro 
vežėjui su sąlyga, kad keleivis yra davęs 
aiškų rašytinį sutikimą. Šis sutikimas gali 
būti suteiktas tik gavus teisę pasirinkti. Oro 
vežėjas gali naudoti tuos duomenis ryšiams
tik tam, kad pagal šį straipsnį įvykdytų 
informavimo prievolę, ir ne rinkodaros 
tikslais; jis ištrina duomenis ryšiams per 72 
valandas nuo vežimo sutarties įvykdymo. 
Tie duomenys tvarkomi, prieinami ir 
saugojami pagal Europos Parlamento ir 

6. Kai keleivis įgyja bilietą ne tiesiogiai iš 
skrydį vykdančio oro vežėjo, bet per 
Sąjungoje įsisteigusį tarpininką, pastarasis 
perduoda keleivio kontaktinius duomenis 
oro vežėjui su sąlyga, kad keleivis yra 
davęs sutikimą. Tas sutikimas gali būti 
suteiktas tik gavus teisę pasirinkti. Oro 
vežėjas gali naudoti tuos kontaktinius 
duomenis tik tam, kad pagal šį straipsnį 
įvykdytų informavimo prievolę, ir ne 
rinkodaros tikslais; jis ištrina kontaktinius
duomenis  per 72 valandas nuo vežimo 
sutarties įvykdymo. Keleivio sutikimas, 
kad jo kontaktiniai duomenys būtų 
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Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo.

perduoti oro vežėjui ir būtų tvarkomi, 
prieinami ir saugojami, suteikiamas pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo.

Or. en

Pagrindimas

Keleivio sutikimas turėtų būti gaunamas pagal taikytinus duomenų apsaugos teisės aktus, 
kuriuose tiksliai nenurodoma sutikimo forma („rašytinis“). Terminas „sutikimas“ (angl. 
„consent“) atitinka Europos duomenų apsaugos įstatymų formuluotę.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 13 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
14 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Tarpininkui netaikoma 6 dalis, jeigu jis 
gali įrodyti, kad veikia alternatyvi sistema, 
užtikrinanti keleivio informavimą be 
atitinkamų duomenų ryšiams perdavimo.“

7. Tarpininkui netaikoma 6 dalyje nurodyta 
prievolė, jeigu jis gali įrodyti, kad veikia 
alternatyvi sistema, užtikrinanti keleivio 
informavimą be atitinkamų kontaktinių
duomenų perdavimo, arba kai keleivis 
pasirinko galimybę nenurodyti savo 
kontaktinių duomenų.“

Or. en

Pagrindimas

Tarpininkai neturėtų būti laikomi atsakingais už informacijos teikimą, kai keleiviai pasirinko 
galimybę nenurodyti savo kontaktinių duomenų.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 
nacionalinę vykdymo užtikrinimo įstaigą, 
atsakingą už šio reglamento vykdymo 
užtikrinimą, susijusį su skrydžiais iš jos 
teritorijoje esančių oro uostų ir skrydžiais 
iš trečiųjų šalių į tokius oro uostus. 
Valstybės narės praneša Komisijai apie 
įstaigą, paskirtą pagal šią dalį.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 
nacionalinę vykdymo užtikrinimo įstaigą, 
atsakingą už šio reglamento vykdymo 
užtikrinimą, susijusį su šio reglamento 
pažeidimais jos teritorijoje esančiuose oro 
uostuose, vykdant skrydžius iš jos 
teritorijoje esančių oro uostų ir skrydžius iš 
trečiųjų šalių į tokius oro uostus. Valstybės 
narės praneša Komisijai apie įstaigą, 
paskirtą pagal šią dalį.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentas taip pat taikomas pažeidimams ES valstybių narių teritorijoje esančiuose oro 
uostuose.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybių narių nustatytos sankcijos už 
šio reglamento pažeidimus yra 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

3. Valstybių narių nustatytos sankcijos už 
šio reglamento pažeidimus yra patikimos,
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėse narėse esama didelių skirtumų, kalbant apie sankcijas, kurios gali būti paskirtos 
oro linijoms už Reglamento 261/2004 nesilaikymą (maksimali suma Ispanijoje siekia 4,5 mln. 
eurų plg. su Lenkija ir Rumunija, kur tai nesiekia 1000 eurų). Dažnai maksimalus sankcijų 
lygis nesiekia išlaidų, kurias oro linijos patirtų laikydamosi šio reglamento, lygio. Šiais 
atvejais oro vežėjams nėra ekonominių paskatų laikytis dabartinio reglamento. Sankcijos 
turėtų būti pakankamai griežtos, kad įmonėms būtų finansiniu požiūriu naudinga nuosekliai 
laikytis reglamento.
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Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kai pagal 16 ir 16a straipsnius 
paskiriama ne ta pati įstaiga, sukuriami 
ataskaitų teikimo mechanizmai siekiant 
užtikrinti keitimąsi informacija tarp 
skirtingų įstaigų, kad nacionalinei 
vykdymo užtikrinimo įstaigai būtų padėta 
vykdyti priežiūros ir vykdymo užtikrinimo 
pareigas, o pagal 16a paskirtai įstaigai –
rinkti informaciją kurios reikia
nagrinėjant individualius skundus.

4. Pagal Tarybos direktyvą 2013/11/ES 
sukuriami pagal 16a straipsnio paskirtos 
įstaigos bendradarbiavimo su nacionaline 
vykdymo užtikrinimo įstaiga
mechanizmai, apimantys keitimąsi 
informacija tarpusavyje, kad nacionalinei 
vykdymo užtikrinimo įstaigai būtų padėta 
vykdyti priežiūros ir vykdymo užtikrinimo 
pareigas, o pagal 16a paskirtai įstaigai –
rinkti informaciją ir technines žinias, 
kurių reikia svarstant individualius 
skundus. Papildomai Sąjungos mastu 
sukuriamas mechanizmas tarp visų pagal 
šį straipsnį ir 16a straipsnį paskirtų 
įstaigų, siekiant užtikrinti keitimąsi 
informacija apie pažeidimus ir sankcijas 
bei geriausia vykdymo užtikrinimo 
praktika tarp visų valstybių narių.

Or. en

Pagrindimas

Pagal naują AGS direktyvą tokie informavimo ir bendradarbiavimo mechanizmai yra 
numatyti tarp NVUĮ ir AGS įstaigų kiekvienos valstybės narės lygmeniu. Pranešėjo nuomone, 
panašūs mechanizmai taip pat turėtų veikti Bendrijos viduje. Reguliarus keitimasis 
informacija tarp visų NVUĮ ir AGS įstaigų visoje ES pagerintų šio reglamento taikymą. 
Glaudesnio visų NVUĮ bendradarbiavimo jau buvo reikalauta ankstesnėse rezoliucijose, tai 
neturėtų poveikio Komisijos vaidmeniui šiuo klausimu.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 14 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16 straipsnio 6 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a. 16 straipsnyje įterpiama ši dalis:
‘6a. Kol valstybės narės neperkėlė 
Direktyvos 2013/11/ES nuostatų į savo 
nacionalinę teisę, kiekvienas keleivis bet 
kuriai nacionalinei vykdymo užtikrinimo 
įstaigai gali pateikti skundą dėl tariamo 
šio reglamento pažeidimo bet kuriame 
valstybės narės teritorijoje esančiame oro 
uoste, dėl skrydžių iš bet kurio valstybės 
narės teritorijoje esančio oro uosto arba 
dėl skrydžių iš trečiosios šalies į tokius oro 
uostus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad iki Ginčų alternatyvaus sprendimo direktyvos 
įsigaliojimo 2015 m. nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos liktų kompetentingomis 
skundų nagrinėjimo įstaigomis. Iki naujos konfliktų sprendimo įstaigos steigimo keleiviai 
turėtų turėti galimybę pateikti individualius skundus bet kuriai nacionalinei vykdymo 
užtikrinimo įstaigai.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rezervavimo metu oro vežėjai suteikia 
informaciją keleiviams apie jų pretenzijų ir
skundų nagrinėjimo procesus, susijusius su 
šiame reglamente išdėstytomis teisėmis, ir 
apie svarbius adresus, kuriais keleiviai gali 
pateikti pretenzijas ir skundus, įskaitant 
elektroninėmis perdavimo priemonėmis.
Oro vežėjas taip pat informuoja keleivius 
apie įstaigą ar įstaigas, kompetentingas 
nagrinėti keleivių skundus.

1. Oro vežėjai suteikia informaciją 
keleiviams apie jų pretenzijų ir skundų 
nagrinėjimo procesus ir atitinkamus 
terminus pagal šio straipsnio 2 dalį, 
susijusius su šiame reglamente 
išdėstytomis teisėmis, ir apie svarbius 
adresus, kuriais keleiviai gali pateikti 
pretenzijas ir skundus, įskaitant 
elektroninėmis perdavimo priemonėmis.
Oro vežėjas ir, atitinkamais atvejais, 
kelionės organizatorius taip pat 
informuoja keleivius apie įstaigą ar 
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įstaigas, kompetentingas nagrinėti keleivių 
skundus, kurias pagal šį straipsnį ir 16 a 
straipsnį paskyrė valstybės narės.
Atitinkama informacija pateikiama 
rezervavimo metu, visiems prieinama, 
aiškiai nurodyta keleivio bilietuose ir oro 
vežėjo interneto svetainėse, ji taip pat 
teikiama oro vežėjų langeliuose oro 
uostuose. Keleiviams išduodama skundo 
forma.

Or. en

Pagrindimas

Reikia stiprinti keleivių informavimą apie pretenzijų ir skundų pateikimo procedūras.
Prireikus organizatorius pateikia keleiviams bendrą informaciją apie procedūras, įskaitant 
kompetentingų įstaigų kontaktinius adresus.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

16a straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. Prievolė įrodyti, ar keleiviams buvo 
pateikta reikalinga informacija, tenka oro 
vežėjui.“

Or. en

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei keleivis nori pateikti skundą oro 2. Jei keleivis nori pateikti skundą oro 
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vežėjui dėl savo teisių pagal šį reglamentą, 
jis pateikia skundą per 3 mėnesius nuo 
dienos, kai skrydis įvyko ar buvo 
numatytas įvykdyti tvarkaraštyje. Gavęs 
skundą, vežėjas per 7 dienas patvirtina 
keleiviui jį gavęs. Per du mėnesius nuo 
skundo gavimo oro vežėjas keleiviui 
pateikia išsamų atsakymą.

vežėjui dėl savo teisių pagal šį reglamentą, 
jis pateikia skundą per tris mėnesius nuo 
dienos, kai skrydis įvyko ar buvo 
numatytas įvykdyti tvarkaraštyje, tai 
neprieštarauja jo teisei kreiptis į teismą 
arba dėl neteisminio ginčo sprendimo 
pasibaigus minėtam trijų mėnesių 
laikotarpiui. Gavęs skundą, oro vežėjas 
per 7 dienas patvirtina keleiviui jį gavęs. 
Per du mėnesius nuo skundo gavimo oro 
vežėjas keleiviui pateikia išsamų atsakymą. 
Jei per du mėnesius oro vežėjas 
nepateikia keleiviui minėto išsamaus 
atsakymo, laikoma, kad jis sutinka su 
keleivio reikalavimais.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pabrėžti tai, kad nacionaliniais teisės aktais privalu užtikrinti 
apskundimą teismine tvarka, ir kad tai ne alternatyva. Šiuo reglamentu nustatytos teisės turi 
būti įgyvendinamos įstatymais (žr. Sousa Rodriguez ir Mc Donagh bylas).

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16 a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal atitinkamą ES ir nacionalinę 
teisę kiekviena valstybė narė paskiria 
nacionalinę instituciją ar institucijas, 
atsakingą (-as) už neteisminį oro vežėjų ir 
keleivių ginčų dėl šiame reglamente 
numatytų teisių sprendimą.

3. Valstybės narės užtikrina, kad oro 
keleiviai galėtų teikti ginčus su oro 
vežėjais dėl šiame reglamente numatytų 
teisių ir prievolių nepriklausomiems, 
veiksmingiems ir efektyviems neteisminio 
ginčų sprendimo mechanizmams.  Tuo 
tikslu kiekviena valstybė narė paskiria 
nacionalinę instituciją ar institucijas, 
atsakingą (-as) už neteisminį oro vežėjų ir 
keleivių ginčų dėl šiame reglamente 
numatytų teisių ir prievolių sprendimą. 
Ginčams, kurie patenka į Direktyvos 
2013/11/ES taikymo sritį, turi būti 
taikoma tik ta direktyva. Oro vežėjai turi 
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laikytis alternatyvaus ginčų sprendimo 
sistemos, numatytos Direktyvoje 
2013/11/ES.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu tekstas atnaujinamas, kad atitiktų naują Direktyvą 2013/11/ES dėl 
alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS), kurioje nurodyta, kad valstybės narės privalo įsteigti 
nacionalinę įstaigą arba įstaigas, atitinkančią AGS direktyvą ir šį persvarstytą reglamentą.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16 a straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekvienas keleivis gali skųstis bet 
kuriai nacionalinei institucijai, paskirtai 
pagal 3 dalį, dėl šio reglamento galimo 
pažeidimo bet kuriame valstybės narės 
teritorijoje esančiame oro uoste arba dėl 
bet kurio skrydžio iš trečiosios šalies į oro
uostą, esantį toje teritorijoje. Tokie 
skundai gali būti pateikti ne anksčiau kaip 
per du mėnesius po to, kai skundas 
pateiktas atitinkamam vežėjui, nebent 
vežėjas jau pateikė galutinį atsakymą į 
tokį skundą.

4. Gavęs išsamų oro vežėjo atsakymą, 
suinteresuotas keleivis gali skųstis bet 
kuriai nacionalinei institucijai, paskirtai 
pagal 3 dalį, dėl šio reglamento galimo 
pažeidimo bet kuriame valstybės narės 
teritorijoje esančiame oro uoste arba dėl 
bet kurio skrydžio iš bet kurio valstybės 
narės teritorijoje esančio oro uosto arba iš
trečiosios šalies į tokius oro uostus. Tokie 
skundai gali būti pateikti per iš anksto 
nustatytą laikotarpį, kuris negali būti 
trumpesnis kaip metai nuo dienos, kai
keleivis pateikė skundą arba pretenziją
atitinkamam vežėjui.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu straipsnis suderinamas su nauja Direktyva 20132/11/ES dėl alternatyvaus 
ginčų sprendimo (AGS). 
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Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16 a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gavusi skundą, paskirtoji institucija per 
7 dienas patvirtina jį gavusi ir nusiunčia 
kopiją atitinkamai nacionalinei vykdymo 
užtikrinimo įstaigai. Terminas, per kurį 
skundą pateikusiam asmeniui turi būti 
pateiktas galutinis atsakymas, yra ne 
ilgesnis kaip trys mėnesiai nuo skundo 
gavimo dienos. Galutinio atsakymo kopija 
taip pat pateikiama nacionalinei vykdymo 
užtikrinimo įstaigai.

5. Kai paskirtoji institucija gavo skundą, ji 
apie tai informuoja ginčo šalis vos tik jai 
buvo pateikti visi dokumentai, kuriuose 
pateikiama su skundu susijusi 
informacija. Ji nusiunčia su skundu 
susijusių dokumentų kopiją atitinkamai 
nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai. 
Terminas, per kurį skundą pateikusiam 
asmeniui turi būti pateiktas galutinis 
atsakymas, yra ne ilgesnis kaip 90 
kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai 
paskirtoji institucija gavo visą su skundu 
susijusių dokumentų rinkinį. Galutinio 
atsakymo kopija taip pat pateikiama 
nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu straipsnis suderinamas su nauja Direktyva 20132/11/ES dėl alternatyvaus 
ginčų sprendimo (AGS). 

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16 a straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnyje įterpiama ši dalis:
„5a. Oro vežėjai perduoda savo 
kontaktinius duomenis šiame reglamente 
aptariamais klausimais pagal šį straipsnį 
paskirtoms valstybių narių, kuriose jie 
vykdo veiklą, įstaigoms.“
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Or. en

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 15 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
16 b straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per 16c straipsnyje nurodytą komitetą 
Komisija palaiko valstybių narių dialogą 
dėl jose atliekamo šio reglamento 
aiškinimo ir taikymo.

1. Per 16c straipsnyje nurodytą komitetą 
Komisija palaiko valstybių narių dialogą 
dėl jose atliekamo šio reglamento 
aiškinimo ir taikymo ir skatina jų 
bendradarbiavimą.

Or. en

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 16 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija iki 2017 m. sausio 1 d. pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai šio 
reglamento veikimo ir rezultatų ataskaitą, 
pirmiausia dėl kompensacijos už atidėjimą 
ilgam laikui ir dėl ribojimo teikiant 
apgyvendinimą ilgalaikėmis ypatingomis 
aplinkybėmis poveikio. Komisija taip pat 
pateikia ataskaitą sustiprintos oro keleivių 
apsaugos iš trečiųjų šalių ne Bendrijos oro 
vežėjų vykdomuose skrydžiuose ataskaitą, 
atsižvelgdama į tarptautinius oro 
susisiekimo susitarimus.

Komisija iki 2017 m. sausio 1 d. pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai šio 
reglamento veikimo ir rezultatų ataskaitą, 
pirmiausia dėl kompensacijos už atidėjimą 
ilgam laikui ir dėl ribojimo teikiant 
apgyvendinimą ilgalaikėmis ypatingomis 
aplinkybėmis poveikio, ypač klausimus, 
susijusius su ypatingų aplinkybių 
aiškinimu, nacionalinių vykdymo 
užtikrinimo įstaigų paskelbtais jų veiklos 
statistiniais duomenimis, įskaitant 
sankcijas ir tyrimų rezultatus, kai jos 
turėjo įtarimų dėl oro vežėjų taikomos 
praktikos, pažanga, padarytą steigiant 
nacionalines institucijas, atsakingas už 
neteisminį ginčų sprendimą ir pastarųjų 
veikla. Komisija taip pat pateikia ataskaitą 
sustiprintos oro keleivių apsaugos iš 
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trečiųjų šalių ne Sąjungos oro vežėjų 
vykdomuose skrydžiuose ataskaitą, 
atsižvelgdama į tarptautinius oro 
susisiekimo susitarimus.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo nuomone, Komisijos ataskaitose turėtų būti pateikiama išsamesnė informacija 
siekiant įvertinti reglamento poveikį, įgyvendinimą ir vykdymą.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„2. Bendrijos oro vežėjas oro uoste
pateikia skundo formą, kuria
naudodamasis keleivis gali nedelsiant 
pateikti skundą dėl sužaloto ar vėluojančio 
bagažo. Tokią skundo formą, kuri gali būti 
paraiškos dėl žalos nuosavybei (angl. PIR) 
formos, oro vežėjas oro uoste priima kaip 
skundą pagal Monrealio konvencijos 31 
straipsnio 2 dalį. Ši galimybė nepažeidžia
keleivio teisės pateikti skundą kitomis 
priemonėmis iki Monrealio konvencijoje 
nurodyto termino.“

„2. Visuose oro uostuose oro uostą 
valdančios įstaigos sukuria tarnybą, kuri 
keleiviams pateikia skundo forma, kuria
naudodamiesi jie galėtų iškart po 
atvykimo nedelsiant pateikti skundą dėl 
sužaloto ar vėluojančio bagažo. Tokią 
skundo formą, kuri gali būti paraiškos dėl 
žalos nuosavybei (angl. PIR) formos, oro 
vežėjas oro uoste priima kaip skundą pagal 
Monrealio konvencijos 31 straipsnio 2 dalį.
Ši galimybė nepažeidžia keleivių teisės 
pateikti skundą kitomis priemonėmis iki 
Monrealio konvencijoje nurodyto 
termino.“ Sąjungos mastu suderinta 
skundo forma pateikiama šio reglamente 
2a priede.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paspartinti procedūrą prarasto, vėluojančio arba sužaloto bagažo atveju, specialioji 
pretenzijas dėl bagažo tvarkanti tarnyba leistų centralizuoti keleivių prašymus iškart po 
atvykimo. Suderinta ES skundo forma padėtų palengvinti procedūra ir bus pridėta prie šio 
reglamento.
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Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
6 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai vežami registruoti neįgaliųjų 
vežimėliai ar kita judėjimo įranga arba 
pagalbiniai įtaisai, oro vežėjas ir jo 
darbuotojai kiekvienam ribotos judėsenos 
asmeniui, kaip apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 1107/2006 2 straipsnio a dalyje, 
įsigyjant bilietą ir ne vėliau kaip 
perduodant įrangą vežėjui pasiūlo 
galimybę nemokamai pateikti specialią 
suinteresuotumo deklaraciją pagal 
Monrealio konvencijos 22 straipsnio 2 dalį.

1. Kai vežami registruoti neįgaliųjų 
vežimėliai ar kita judėjimo įranga arba 
pagalbiniai įtaisai, oro vežėjas ir jo 
darbuotojai kiekvienam asmeniui su 
negalia arba ribotos judėsenos asmeniui, 
kaip apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 1107/2006 2 straipsnio a dalyje, 
įsigyjant bilietą ir ne vėliau kaip 
perduodant įrangą vežėjui pasiūlo 
galimybę nemokamai pateikti specialią 
suinteresuotumo deklaraciją pagal 
Monrealio konvencijos 22 straipsnio 2 dalį. 
Tokios suinteresuotumo deklaracijos 
modelio forma pateikiama šio reglamento 
2b priede.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palengvinti deklaracijos procedūra padėtų forma. Tai būtų orientavimosi pagalba 
tiek keleiviams, tiek oro vežėjams teikiant atitinkamą informaciją ir būtiną dokumentaciją 
sugadintos, prarastos arba sužalotos judėjimo įrangos atveju. 

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
6 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos stebėti ribotos judėsenos ir 
neįgalių keleivių apsaugą žalos jų judėjimo 
įrangai atveju nacionalinės vykdymo 
užtikrinimo įstaigos nagrinėja ir atsižvelgia 
į informaciją apie skundus dėl judėjimo 

2. Siekdamos stebėti ribotos judėsenos ir 
neįgalių keleivių apsaugą žalos jų judėjimo 
įrangai arba pagalbiniams įtaisams atveju 
nacionalinės vykdymo užtikrinimo įstaigos 
nagrinėja ir atsižvelgia į informaciją apie 
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įrangos, pateiktus pagal Reglamento (EB) 
Nr. 261/2004 16a straipsnį paskirtoms 
įstaigoms.

skundus dėl judėjimo įrangos, pateiktus 
pagal Reglamento (EB) Nr. 261/2004 16a 
straipsnį paskirtoms įstaigoms.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir kitose šio reglamento dalyse, pagalbiniai įtaisai laikomi lygiaverčiais judėjimo 
įrangai. 

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
6 d straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nors oro vežėjai turi visišką komercinę 
laisvę nustatyti sąlygas, kuriomis leidžia 
vežti bagažą, įsigyjant bilietą ir prie 
registravimo stalelių (įskaitant registravimo 
savitarnos aparatus) jie turi aiškiai 
nurodyti, koks didžiausias bagažas 
keleiviams leidžiamas vežti salone ir 
bagažo skyriuje kiekvienu į keleivio 
rezervaciją įtrauktu skrydžiu, įskaitant bet 
kokius bagažo vienetų apribojimus, kurie
būtų taikomi neviršijant didžiausio 
leidžiamo bagažo. Kai už bagažo vežimą
taikomi papildomi mokesčiai, oro vežėjai 
aiškiai nurodo tų mokesčių dydį įsigyjant 
bilietą ir paprašius oro uoste.

1. Oro vežėjai iki galutinio bilieto 
įsigijimo visais platinimo kanalais, 
įskaitant kompiuterines rezervavimo 
sistemas, ir prie registravimo stalelių
(įskaitant registravimo savitarnos aparatus) 
turi aiškiai nurodyti, koks didžiausias 
bagažas keleiviams leidžiamas vežti salone 
ir bagažo skyriuje kiekvienu į keleivio 
rezervaciją įtrauktu skrydžiu, įskaitant bet 
kokius bagažo vienetų apribojimus, kurie
bus taikomi neviršijant didžiausio 
leidžiamo bagažo ir už bagažo vežimą
taikomų papildomų mokesčių dydį. Kokiu 
platinimo kanalu bebūtų vykdoma 
rezervacija, turi būti įmanoma kartu su 
pagrindine kelionės paslauga įsigyti 
paslaugas už papildomus mokesčius.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie mokesčius už bagažo vežimą ir kitas papildomas paslaugas teikimas 
rezervavimo proceso pradžioje yra būtinas, kad būtų galima palyginti tarifus ir užtikrinti 
kainos skaidrumą vartotojams. Siūlomas pakeitimas atitinka Reglamentą (EB) Nr. 1008/2008. 
Siekiant užtikrinti skaidrumą ir vienodas sąlygas prievolė teikti informaciją turėtų būti 
taikoma visiems veikėjams, platinantiems oro linijų produktus, t.y. oro linijoms, kelionių 
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agentūroms ir kompiuterinėms rezervavimo sistemoms, per kurias lėktuvo bilietus įsigyja 
didžioji tarpininkų dalis. 

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97
6 d straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6d straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. Be didžiausio salone vežti leidžiamo 
bagažo keleiviams turi būti leidžiama 
nemokamai vežti salone būtinus 
asmeninius ar kitokius daiktus, įskaitant 
pirkinius iš oro uosto.“

Or. en

Pagrindimas

Tam tikrų oro vežėjų taikoma praktika, kai keleiviams leidžiama vežti salone tik vieną bagažo 
vienetą, o už bet kokį papildomą daiktą, pvz., jų pirkinį iš oro uosto, imamas mokestis, sukėlė 
sumaištį keleivių tarpe ir pablogėjo ekonominė veikla oro uostų mažmeninės prekybos vietose. 
Vadinamosios „vienos tašės taisyklės“ draudimas atitinka Europos Parlamento poziciją, 
išreikštą skirtingose rezoliucijose ir per plenarinius posėdžius.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 e straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrijos oro vežėjas leidžia keleiviui 
įsinešti muzikos instrumentą į orlaivio 
keleivių saloną laikantis taikomų saugos 
taisyklių ir atitinkamo orlaivio techninių 
specifikacijų ir apribojimų. Muzikiniai 
instrumentai priimami vežti į orlaivio 
salone, jei tokie instrumentai gali būti 
saugiai laikomi tinkamame bagažo skyriuje 

1. Sąjungos oro vežėjas leidžia keleiviui 
įsinešti muzikos instrumentą į orlaivio 
keleivių saloną laikantis taikomų saugos 
taisyklių ir atitinkamo orlaivio techninių 
specifikacijų ir apribojimų. Muzikiniai 
instrumentai priimami vežti į orlaivio 
salone, jei tokie instrumentai gali būti 
saugiai laikomi tinkamame bagažo skyriuje 
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salone arba po atitinkamu keleivio krėslu.
Oro vežėjas gali nustatyti, kad muzikos 
instrumentas yra leidžiamo keleivio 
rankinio bagažo dalis ir negali būti 
vežamas viršijant tą leidžiamą bagažą.

salone arba po atitinkamu keleivio krėslu.
Jei muzikos instrumentas priimamas vežti 
orlaivio salone, jis yra leidžiamo keleivio 
rankinio bagažo dalis. Oro vežėjas gali 
nustatyti, kad būtų taikomi papildomi 
mokesčiai už papildomą rankinį bagažą, 
vežamą viršijant tą leidžiamą bagažą.

Or. en

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 e straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai muzikos instrumentas yra per didelis 
saugiai laikyti tinkamame bagažo skyriuje 
salone arba po atitinkamu keleivio krėslu, 
oro vežėjas gali paprašyti sumokėti antrą 
susisiekimo kainą, kai tokie muzikos 
instrumentai vežami kaip rankinis bagažas 
ant antros vietos. Nusipirkus antrą vietą, 
oro vežėjas turėtų dėti pagrįstų pastangų, 
kad keleivis būtų pasodintas greta 
atitinkamo muzikos instrumento. Kai toks 
skyrius yra ir kai paprašoma, muzikos 
instrumentai yra vežami šildomame 
orlaivio krovinių skyriuje laikantis 
taikomų saugos taisyklių, erdvės 
apribojimų ir atitinkamo orlaivio 
techninių specifikacijų. Oro vežėjas 
aiškiai nurodo sąlygas, kuriomis vežami 
muzikos instrumentai, ir taikomus 
mokesčius.“

2. Kai muzikos instrumentas yra per didelis 
saugiai laikyti tinkamame bagažo skyriuje 
salone arba po atitinkamu keleivio krėslu, 
oro vežėjas gali paprašyti sumokėti antrą 
susisiekimo kainą, kai tokie muzikos 
instrumentai vežami kaip rankinis bagažas 
ant antros vietos. Nusipirkus antrą vietą, 
oro vežėjas turi dėti pagrįstų pastangų, kad 
keleivis būtų pasodintas greta atitinkamo 
muzikos instrumento.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant patobulinti straipsnio struktūrą, išbrauktas tekstas padalintas į dvi dalis ir įterptas į 
6e straipsnio naujas 2a ir 2 b dalis. 
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Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 e straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6e straipsnyje įterpiama ši dalis:
„2a. Kai toks skyrius yra ir kai 
paprašoma, muzikos instrumentai yra 
vežami šildomame orlaivio krovinių 
skyriuje atsižvelgiant į taikomas saugos 
taisykles, erdvės apribojimus ir 
atitinkamas orlaivio technines 
specifikacijas. Oro vežėjai užtikrina, kad 
muzikos instrumentai būtų aiškiai žymimi 
specialiomis etiketėmis, kad su jais būtų 
atitinkamai elgiamasi. Orlaivio krovinių 
skyriuje instrumentus leidžiama vežti tik 
atitinkamai juos supakavus į specialų 
jiems skirtą tvirtą ir (arba) kietą kiautą 
turintį konteinerį.“

Or. en

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
6 e straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6e straipsnyje įterpiama ši dalis:
„2b. Oro vežėjas aiškiai rezervacijoje ir 
jos sąlygose nurodo pagrindą, kuriuo bus 
vežami muzikos instrumentai, įskaitant 
taikomus mokesčius ir atitinkamame 
orlaivyje esančią įrangą, skirtą muzikos 
instrumentams vežti. Jei reikia rezervuoti 
antrą vietą, keleiviams sudaroma 
galimybė tai padaryti internetu.“
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Or. en

Pagrindimas

Informacija apie muzikos instrumentų vežimo galimybes ir sąlygas turėtų būti aiškiai 
pateikiama ir perduodama keleiviams kartu su kita susijusia informacija, būtinai iki 
rezervavimo proceso užbaigimo. 

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 1 dalies ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii. techninės problemos, kurios nebūdingos 
įprastiniam orlaivio naudojimui, tokios 
kaip defekto nustatymas vykdant 
atitinkamą skrydį, ir kurios neleidžia 
normaliai tęsti naudojimo; arba grėsmę 
skrydžio saugai keliantis paslėptas 
gamybos defektas, kurį atskleidė 
gamintojas ar kompetentinga institucija;

ii. techninės problemos, kurios daro 
poveikį orlaiviui dėl stichinių nelaimių, 
sabotažo veiksmų ar teroristinių išpuolių 
ar meteorologinių sąlygų arba paslėpto 
gamybos defekto, kurį atskleidė gamintojas 
ar kompetentinga institucija, arba skrydžio 
metu atsiradęs defektas dėl kitų nei 2 
dalies i punkte minėtų priežasčių, kai 
nustatytas defektas kelia grėsmę skrydžio 
saugai ir  neleidžia normaliai tęsti 
skrydžio;

Or. en

Pagrindimas

Techniniai defektai pagal bylos Wallentin/Herrmann sprendimą iš esmės nėra neįprastos 
aplinkybės. Išimtys – tai techninės problemos, kurios atsirado dėl nekontroliuojamų 
aplinkybių. Šiai kategorijai priskiriamos šiame pakeitime išvardytos priežastys, kurios taip 
pat visuomet kelia grėsmę skrydžio saugai ir dėl kurių neįmanoma normaliai tęsti skrydžio. 
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Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 1 dalies iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii. pavojai saugumui, sabotažo ar 
terorizmo veiksmai, dėl kurių neįmanoma 
saugiai vykdyti skrydį;

iii. sabotažo ar terorizmo veiksmai, dėl 
kurių neįmanoma saugiai vykdyti skrydį;

Or. en

Pagrindimas

Terminas „pavojai saugumui“ pernelyg bendro pobūdžio ir todėl reikėtų jį išbraukti.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 1 dalies v punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v. oro eismo valdymo apribojimai ar oro 
erdvės arba oro uosto uždarymas;

v. nenumatyti oro eismo valdymo 
apribojimai ar nenumatytas oro erdvės 
arba oro uosto uždarymas;

Or. en

Pagrindimas

Tik nenumatyti apribojimai ar uždarymai gali būti vadinami neįprastais įvykiais. Jei apie 
apribojimus arba uždarymus buvo pranešta iš anksto, jie neįtraukiami, kadangi oro vežėjas 
galėjo atitinkamai prisitaikyti prie situacijos.
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Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 1 dalies vii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii. skrydį vykdančio oro vežėjo arba 
pagrindinių paslaugų teikėjų, tokių kaip 
oro uostai ir oro navigacijos paslaugų 
teikėjai, darbuotojų darbo ginčai.

vii. skrydį vykdančio oro vežėjo arba 
pagrindinių paslaugų teikėjų, tokių kaip 
oro uostai ir oro navigacijos paslaugų 
teikėjai, darbuotojų darbo ginčai, bet tik 
tuomet, kai šie ginčai susiję su 
nacionaliniuose teisės aktuose ar 
kolektyvinėse sutartyse numatytų 
reikalavimų dėl įspėjimo laikotarpio 
nesilaikymu.

Or. en

Pagrindimas

Oro vežėjas gali prisitaikyti prie su darbo ginču susijusių aplinkybių, apie kurias buvo 
pranešta iš anksto. Tai negali būti laikoma nenumatytomis aplinkybėmis.

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i. techninės problemos, kurios būdingos 
įprastiniam orlaivio naudojimui, tokios 
kaip problema, nustatyta per einamąją 
techninę priežiūrą ar prieš skrydį tikrinant 
orlaivį, ar problema, kuri kyla dėl to, kad 
tokia priežiūra ar patikrinimas prieš skrydį 
tinkamai neatlikti; taip pat 

i. techninės problemos, kilusios dėl 
veiksmų, kurie dėl savo prigimties arba 
priežasties yra įprastinės atitinkamo oro 
vežėjo veiklos  dalis ir kurias jis privalo 
spręsti; 

Or. de

Pagrindimas

Sprendimu byloje Wallentin/Herrmann teigiama, kad techniniai trūkumai nėra neeilinės 
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aplinkybės. Jie yra įprastinio eksploatavimo dalis ir turi būti išsprendžiami.

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
1 priedas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004
1 priedo 2 dalies ii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii. kai nėra skrydžio įgulos ar keleivių 
salono įgulos (išskyrus, kai priežastis –
darbo ginčai).

ii. kai nėra skrydžio įgulos ar keleivių 
salono įgulos (išskyrus, kai priežastis –
darbo ginčai, kaip nurodyta 1 dalies vii 
punkte).

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su darbo ginčų, įtrauktų į 1 dalies vii punktą, patikslinimu. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas:

Aviacijos pramonė pastaraisiais metais patyrė didelių pasikeitimų, susijusių su keleivių 
skaičiaus padidėjimu ir skrydžiais liberalizuotoje Europos rinkoje. Tačiau šį plačiąja prasme 
teigiamą pokytį tam tikra prasme lydi taikoma nesąžininga praktika naudojimas ir pablogėjusi 
paslaugų kokybė, kurios keliautojams sukelia neigiamų padarinių. Be to, nuo tada, kai 
2004 m. įsigaliojo reglamentas, galima pastebėti problemų, susijusių su įvairiose valstybėse 
narėse nevienoda įvairia interpretacija, atsirandančia dėl esamame reglamente esančių 
„pilkųjų zonų“ ir skylių, ir sunkumais, su kuriais susiduria keleiviai įgyvendinami savo teises, 
kai  oro vežėjai pažeidžia teisės aktus. Parlamentas jau išreiškė savo nuomonę dėl keleto iš šių 
problemų 2012 m. priimtose savo rezoliucijose1.

Kaip pažangą tvirtinant oro keleivių teises galima būtų pažymėti šiuos Komisijos pasiūlymo 
aspektus: nacionalinių vykdymo užtikrinimo institucijų vaidmuo buvo geriau apibrėžtas ir 
išplėstas įtraukiant pretenzijas dėl bagažo; sukurta skundų procedūra su aiškiais laiko 
terminais ir nustatytas tikslus naujos institucijos, kuri bus sukurta skundams nagrinėti, 
vaidmuo; nustatytos naujos nuostatos, susijusios su atsisakymo vežti, pavėlavimo į jungiamąjį 
skrydį ir atidėjimo ilgam laikui atvejais; sukurtas neišsamus ypatingų aplinkybių sąrašas, kad 
būtų išaiškinti atvejai, kuriais oro vežėjams netaikoma prievolė mokėti kompensaciją; 
sustiprinta oro vežėjų prievolė tinkamai ir laiku informuoti keleivius; taip pat sukurtos naujos 
nuostatos, susijusios su judėjimo įrangos ir muzikos instrumentų gabenimu.

Pagrindinės problemos:

Kadangi ir vežėjai, ir nacionalinės institucijos nevisiškai ir nevienodai įgyvendina esamą 
reglamentą, atsiranda painiavos ir keleiviams ir pramonei. Be to, keleiviams trūksta 
informacijos apie jų teises ir jie yra nepatenkinti  aplinkybėmis ir išlaidomis, susijusiomis su 
tų teisių vykdymo užtikrinimu.

Dėl teisinio netikrumo buvo priimta keletas Europos Teisingumo Teismo sprendimų, kuriais 
metams bėgant buvo sukaupta didelė teismo praktika. Tačiau tai apžvelgti yra sunku. Skaičiai 
rodo, kad tikrovėje tik maža dalis keleivių, kurie teoriškai turėtų teisę gauti išmokas ir 
kompensacijas, pateikia prašymą ar gauna išmokas.

Svarbiausias faktorius yra tai, kad skrydžius vykdantys oro vežėjai automatiškai nepripažįsta 
atitinkamų keleivių teisių. Todėl keleiviai turi asmeniškai didelėms tarptautinėms bendrovėms 
reikšti pretenzijas dėl savo teisių. Klientai jaučiasi nesaugesni tokioje padėtyje, be kita ko, 
atsižvelgiant į tai, kad procesas yra sudėtingas. Daugelis keleivių yra nelinkę kreiptis į teismą 
dėl su tuo susijusių didelių išlaidų ir pastangų, šį požiūrį išnaudoja kai kurios oro linijos, 
vengdamos teikti klientų apsaugą.

Todėl pranešėjo pasiūlymais bendrai paėmus siekiama stiprinti keleivių teises. 

Teisė į kompensaciją atidėjimo ilgam laikui atvejais:

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2012)0371, P7_TA-PROV(2012)0099.
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Persvarstytas reglamentas turi būti aiškus dėl keleivių, susiduriančių su atidėjimu ilgam laikui, 
teisės į pagalbą ir kompensaciją. Ribos, kurias viršijus įgyjama teisė į pagalbą ir 
kompensaciją, turėtų būti nustatytos  atsižvelgiant į ETT sprendimą (bylos C-402/07 ir C-
432/07, Sturgeon), pagal kurį keleiviams, kurių skrydis atidedamas ilgam, daugiau nei trijų 
valandų laikui, suteikiamos tokios pat teisės kaip tiems, kurių skrydžiai atšaukiami. 
Pranešėjas palankiai vertina tai, kad Komisija savo pasiūlyme atsižvelgė į sprendimą Sturgeon 
byloje. 

Pranešėjas palaiko Komisijos nuomonę, kad visiems ES vidaus skrydžiams taikomos ribos 
turėtų būti vienodos, tačiau kelionių į trečiąsias šalis ir iš jų atveju ji turėtų priklausyti nuo 
kelionės atstumo, kad būtų atsižvelgiama į veiklos sunkumus, su kuriais susiduria oro vežėjai 
reaguodami į atidėjimus atokiuose oro uostuose. 

Tačiau, atsižvelgiant į ETT sprendimą, pranešėjas nesutinka su Komisijos nuomone, kad visos 
ribos turėtų būti padidintos siekiant sumažinti finansinį poveikį oro vežėjams ir kuo labiau 
sumažinti pavojų, kad dėl tų ribų galėtų padaugėti atšauktų skrydžių (11 konstatuojamoji 
dalis). Be to, siūlomos ribos laikomos per ilgos, ypač ES vidaus skrydžių atveju, kur skrydžio 
laikas paprastai neviršija trijų valandų. Todėl pranešėjas padarė 6 straipsnio pakeitimą ir 
penkių, devynių ir dvylikos valandų ribas atitinkamai pakeitė trijų ir penkių valandų ribomis. 

Siekdamas dar labiau palengvinti dabartinės sistemos taikymą ir sukurti daugiau aiškumo 
keleiviams ir oro bendrovėms pranešėjas siūlo taip pat supaprastinti ribines vertes ir 
kompensavimo dydžius, nustatytus 6, 6a ir 7 straipsniuose, įvedant tokias ribas: 300 EUR 
skrydžiams Sąjungos viduje (nepriklausomai nuo skrydžio atstumo); 300 EUR visiems 
skrydžiams iki 3 500 km nuotolio; 600 EUR visiems kitiems skrydžiams, kurių nuotolis 
didesnis nei 3 500 km. 

Savanoriški oro vežėjų ir keleivių susitarimai dėl kompensacijos turėtų būti leidžiami taikyti 
tik jei jie yra susiję su kompensavimo tvarka, tačiau ne su pačia kompensacija (7 straipsnio 5 
dalis).

Teisės, susijusios su jungiamaisiais skrydžiais:

Atvejai, kai keleivis pavėluoja į jungiamąjį skrydį dėl tvarkaraščio pakeitimo ar atidėjimo, yra 
itin probleminiai. Todėl Komisija buvo teisi sukurdama naują 6a straipsnį, pagal kurį 
atsakingas ankstesnis oro vežėjas, atsakingas už vėlavimą tarpiniame punkte, dėl kurio 
keleiviai pavėluoja į jungiamąjį skrydį, atitinkamiems keleiviams turėtų suteikti pagalbą, jai 
rūpintis ir juos nukreipti kitu maršrutu. 

Keleiviams, pavėluojantiems į jungiamąjį skrydį, taip pat rikėtų suteikti galimybę reikalauti 
kompensacijos panašiai kaip keleiviams, kurių skrydžiai atidėti ar atšaukti. Tačiau pranešėjas 
mano, kad atsižvelgiant į didelį vežėjų, vykdančių regioninius trumpesnio nuotolio skrydžius 
ES viduje, skaičių, finansinė našta šiems vežėjams turėtų būti sumažinta. Atsižvelgdamas į tai 
pranešėjas prie ankstesniojo skrydžio tarpiniame punkte pridėjo mažiausią 90 minučių 
vėlavimo ribą, pagal kurią keleiviams suteikiama kompensacija (13a konstatuojamoji dalis 
(nauja) ir 6a straipsnio 2 dalis), su sąlyga, kad galutinėje paskirties vietoje vėluojama 
atitinkamai daugiau nei tris ar penkias valandas. Ši dviguba sąlyga pridedama sąlygos 
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proporcingumo tikslais ir yra pagrįsta, jei pirmesnis oro vežėjas sukelia tik trumpą atidėjimą, 
dėl kurio keleivis nespėja į jungiamąjį skrydį, ir taikoma tuo atveju, kai į galutinę paskirties 
vietą vėluojama daug daugiau. 

Atsisakymas vežti:

Teismas patvirtino, kad vežti gali būti atsisakoma dėl perpildymo, tačiau taip pat dėl kitų 
organizacinių priežasčių. Ypatingas atsisakymo atvejis yra oro vežėjų politika, taikoma 
keleiviui neatvykus. Praktikoje oro vežėjai atsisako vežti keleivius grįžtamuoju skrydžiu, jei 
jie nepanaudojo savo bilieto skrydžiui į priekį. Ši politika prieštarauja klientų interesams ir 
turi būti aiškiai uždrausta. Todėl pranešėjas siūlo sustiprinti Komisijos pasiūlymo nuostatas 
(7 konstatuojamoji dalis ir 4 straipsnio 4 dalis). 

Reglamente taip pat turėtų būti išaiškinta, kad „atsisakymas vežti“ apima atvejus, kai 
išvykimo laikas paankstinamas ir dėl to keleivis pavėluoja į skrydį, nebent keleivis būtų iš 
anksto informuojamas mažiausiai prieš 24 valandas (5 konstatuojamoji dalis, 2 straipsnio 
j punktas ir 4 straipsnio 4a dalis (nauja)). Jei tvarkaraščio pakeitimas yra didelis, keleivis 
turėtų turėti teisę atgauti sumokėtą sumą arba vykti kitu maršrutu (6 straipsnio 1 dalies 
iii punktas). 

Be to, tuo atveju, kai išvykimas atidedamas vėlesniam laikui, turėtų būti įgyjamos panašios 
teisės į tas, kurios įgyjamos atidėto skrydžio atveju (12 konstatuojamoji dalis).

Pranešėjas mano, kad keleiviams, kuriuo vežti atsisakoma prieš jų norą, pagalba neturėtų būti 
niekaip ribojama ir kad 9 straipsnis turi būti taikomas nedelsiant. Todėl pranešėjas 
prieštarauja Komisijos pasiūlymui 9 straipsnį taikyti tik po dviejų valandų laukimo laikotarpio 
tuo atveju, kai keleivis pasirenka galimybę vykti kitu maršrutu po to, kai buvo atsisakyta jį 
vežti (4 straipsnio 3 ir 4 dalys).

Apsauga masinio skrydžių sutrikimo atvejais:

Nemokumas

Bendrovių „Spanair“ ir „Malev Airline“ bylos rodo, kaip svarbu yra apsaugoti keleivių teises, 
kai oro linijos nutraukia veiklą dėl savo ekonominės padėties. Tokiems skrydžių atšaukimo 
atvejams paprastai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 ir atitinkamam keleiviui turi būti 
pasiūloma grąžinti sumokėtus pinigus arba suteikiamas alternatyvus transportas. Tačiau 
praktika rodo, kad nemokumo atvejais esama tam tikro netikrumo dėl mokėjimų, kuris taip 
pat netiesiogiai yra susijęs su turizmo kelionių organizatoriais. Todėl būtina pagerinti ES 
teisės aktus. 

Priešingai nei Komisija, kuri neišsprendė pagrindinio keleivių apsaugos klausimo, pranešėjas 
mano, kad į reglamento peržiūrą turėtų būti įtrauktos atitinkamos nuostatos. Siekiant 
efektyviai užtikrinti keleivio teisę atgauti sumokėtą sumą ar teisę į grįžtamąjį skrydį, oro 
vežėjai turėtų oro vežėjams turėtų būti nustatyta prievolė suteikti pakankamas garantijas, kad 
keleiviams bus grąžinti pinigai arba kad jie bus parskraidinti į išvykimo šalį (9a 
konstatuojamoji dalis (nauja) ir 5 straipsnio 5c dalis (nauja)). Reikalavimu leidžiama oro 
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vežėjams imtis keleto priemonių (kurios galėtų apimti fondą ar draudimą), kad apsaugotų 
keleivius nemokumo atveju. 

Nenumatytų atvejų planai

Svarbi nauja nuostata, kurią nustatė Komisija, yra susijusi su oro uostus valdančių įstaigų ir 
oro uostų naudotojų prievolė sukurti nenumatytų atvejų planus siekiant kiek galima sumažinti 
masinių skrydžių sutrikimų poveikį, kad koordinuotai būtų organizuojamas pasirūpinimas 
keleiviais ir jų nukreipimas kitu maršrutu. Jei oro vežėjas netikėtai nutraukia veiklą, tokie 
planai yra itin būtini, kad būtų galima padėti įstrigusiems keleiviams. Pranešėjas mano, kad 
oro uostams taikoma trijų milijonų keleivių per metus riba yra per didelė ir turėtų būti 
sumažinta iki 1,5 mln. Nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų dalyvavimas 
kuriant tokius nenumatytų atvejų planus laikomas svarbiu (10 konstatuojamoji dalis, 
5 straipsnio 5 dalis). Atitinkamuose pakeitimuose (10a konstatuojamoji dalis (nauja), 
5 straipsnio 5 dalis, 5 straipsnio 5a dalis (nauja)) pabrėžiama, kad reikia visų susijusių šalių 
koordinuotų veiksmų, išsamesnių nuorodų dėl nenumatytų atvejų planų turinio, susijusio su 
keleivių informavimu ir jiems teikiama pagalba, ir ypač nustatyti oro vežėjų prievolę sukurti 
procedūras, taikomas skrydžių sutrikimo atvejais. 

Ypatingos aplinkybės:

Oro vežėjams gali būti netaikoma prievolė sumokėti kompensaciją, jei jie gali įrodyti, kad 
problemos kilo dėl tam tikrų ypatingų aplinkybių. Tačiau kyla daug neaiškumų dėl šios 
termino interpretacijos. Atitinkami Europos Teisingumo Teismo sprendimai turėtų padėti 
patikimiau suformuluoti ES nuostatas. Prie šio reglamento pridedamas sąrašas yra pagalbinė 
priemonė. Jame ypatingas dėmesys skiriamas „techninių problemų“ sąvokai. Iš tiesų, oro 
linijos dažnai vėlavimą ar atšaukimą pateisina „techninėmis problemomis“ ir keleivis nebeturi 
jokių galimybių suprasti aplinkybes. 

Persvarstytame reglamente turėtų būti suteikiamos aiškesnės gairės dėl įvairių rūšių ypatingų 
aplinkybių, kurioms susidarius oro vežėjas neprivalo sumokėti kompensacijos. Pranešėjas 
padarė prie Komisijos pasiūlymo pridėto neišsamaus sąrašo esminių pakeitimų. Didžiausias 
pakeitimas yra susijęs su techninių problemų įtraukimų ar neįtraukimu į ypatingų aplinkybių 
sąrašą. Pranešėjas sutinka su Teismo sprendimu Wallentin-Herrmann byloje, kad apskritai 
techniniai defektai nėra ypatingos aplinkybės. Techninės problemos išimties tvarka gali būti 
laikomos ypatingomis aplinkybėmis, jei jos kyla dėl aplinkybių, kurių skrydį vykdantis oro 
vežėjas negali valdyti, kurios daro poveikį skrydžio saugumui ir dėl kurių tampa neįmanoma 
normaliai tęsti skrydį.

Be to, pakeitimu turi būti išaiškinama, kad net jei skrydžio sutrikimą sukėlė ypatingos 
aplinkybės, turi būti įrodyta, kad oro vežėjas tinkamai ėmėsi visų priemonių atšaukimui 
išvengti. Oro vežėjams gali būti netaikoma prievolė sumokėti kompensaciją tik jei 
patenkinamos abi šios sąlygos (5 straipsnio 3 dalis). 

Teisė į apgyvendinimą:

Iš principo, teisei į apgyvendinimą neprieštaraujama atšaukimo, pavėlavimo į jungiamąjį 
skrydį ir atidėjimo ilgam laikui atvejais, jei patenkinamos atitinkamos sąlygos. Pranešėjas 
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sutinka su Komisija, kad ilgalaikių ypatingų aplinkybių atveju šiuo metu neribota oro vežėjų 
atsakomybė už apgyvendinimo suteikimą turėtų būti apribota. Tačiau, priešingai nei Komisija, 
pranešėjas siūlo apriboti tik apgyvendinimo išlaidas, o ne pačią jo trukmę. Jis mano, kad 
keleiviams, kurie labiausiai kenčia nuo ilgalaikių ypatingų aplinkybių, neturėtų būti taikomos 
nepalankesnės sąlygos nei keleiviams, tokiomis sąlygomis kenčiantiems mažiau. Išimties 
tvarka oro vežėjai galėtų riboti keleiviams, kurie patys organizuoja savo apgyvendinimą, 
teikiamo rūpinimosi išlaidas ir trukmę (16 konstatuojamoji dalis ir 9 straipsnio 4 dalis). Šiais 
kartu suderintais pasiūlymais pranešėjas atsižvelgia ir į keleivių ir į atitinkamų bendrovių 
interesus. 

Tačiau nuostata dėl riboto rūpinimosi ypatingomis aplinkybėmis oro vežėjai neturėtų būti 
atleidžiami nuo prievolės suteikti apgyvendinimą (9 straipsnio 4 dalis).

Teisė gauti informaciją: 

Keleivių informavimas ir skaidrumas yra esamo reglamento peržiūros pagrindiniai aspektai. 
Jie apima keleivių teisę skrydžio sutrikimo atveju būti tinkamai informuotais apie jų teises 
apskritai, tačiau taip pat apie sutrikimo priežastis, kitas galimas transporto rūšis (14 straipsnio 
4 dalis) ir galimybę pasinaudoti skundų teikimo procedūromis, gauti skundų formas ir t. t. 
Kadangi oro vežėjai yra patikimiausias šaltinis, atsakingas už šios informacijos suteikimą 
(20 konstatuojamoji dalis ir 5 straipsnio 2 dalis), pranešėjas mano, kad informacija ir pagalba 
keleiviams gali būti iš esmės pagerinta užtikrinus tinkamą oro vežėjų buvimą oro uostuose 
(14 straipsnio 1a dalis(nauja)). 

Kainų skaidrumas:

Taip pat reikia pagerėjimo bilietų kainų aspektu. Bilietų kainos dažnai būna nepakankamai 
skaidrios, o tai klaidina keleivius ir kainas palyginti tampa sunku. Teisės aktų leidėjas privalo 
užtikrinti, kad reglamentas būtų suformuluotas taip, kad iš esmės būtų negalima jo netinkamai 
naudoti. „Bilieto kainos“ apibrėžtis turėtų būti kaip įmanoma aiškesnė ir išsamesnė. Todėl 
pranešėjas siūlo prie Komisijos pateiktos apibrėžties pridėti tam tikras pagrindines paslaugas, 
kurios visada būtų įtraukiamos į bilieto kainą, pvz., įlaipinimo talono išdavimas, mažiausias 
leidžiamas pasiimti bagažo kiekis ir su mokėjimu susijusios išlaidos, pvz., kredito kortelių 
mokesčiai (2 straipsnio s punktas).

Skundų procedūra:

Pateikta keletas naujo 16a straipsnio dėl pretenzijų ir skundų procedūrų pakeitimų siekiant 
tekstą suderinti su naująja Direktyva 2013/11/ES dėl alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS)[1], 
pagal kurią valstybės narės privalo sukurti nacionalines institucijas, atsakingas už neteisminį 
ginčų sprendimą. Tos institucijos ateityje bus institucijos, atsakingos už keleivių skundų 
nagrinėjimą. Oro linijų atsisakymas dalyvauti AGS sistemose ir procedūrose yra ypatinga 
problema, todėl reglamente turėtų būti nustatyta oro linijų prievolė prisijungti prie AGS 
sistemos. Skundų procedūra su oro vežėju nedaro poveikio keleivio teisei pasinaudoti 
teismine sistema ir neteisminiu ginčo sprendimu (16a straipsnio 2 dalis).

                                               
[1] OL L 165, 2013 6 18, p. 63.
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Vėlavimai keleiviams laukiant orlaivyje:

Vėlavimų keleiviams laukiant orlaivyje klausimais pranešėjas siūlo vėlavimą keleiviams 
laukiant orlaivyje apibrėžti nuo įsodinimo pabaigos, o ne nuo įsodinimo pradžios, kaip siūlo 
Komisija, kadangi įsodinimo trukmė priklauso nuo orlaivio dydžio. Vėlavimas keleiviams 
laukiant orlaivyje turėtų būti apskaičiuojamas absoliučiąja verte, o ne priklausomai nuo 
kiekvieno atskiro orlaivio (2 straipsnio w punktas). Komisijos siūlomas nustatyti mažiausias 
penkių valandų vėlavimas keleiviams laukiant orlaivyje iki tol, kai keleiviams leidžiama 
išsilaipinti, atrodo per ilgas. Pranešėjas siūlo vėlavimą keleiviams laukiant orlaivyje sumažinti 
iki dviejų valandų.

Leidžiamas pasiimti bagažo kiekis:

Labai ryškus tinkamo informavimo trūkumo pavyzdys yra susijęs su oro vežėjų taikoma 
praktika dėl keleiviams leidžiamo pasiimti bagažo kiekio. Kai kurie oro vežėjai leidžia 
keleiviams vežti salone tik vieną rankinio bagažo vienetą ir apmokestina bet kokį papildomą 
daiktą, pvz., pirkinį iš oro uosto. Tam, kad būtų išvengta painiavos keleiviams ir kad keleiviai 
galėtų palyginti kainas, jei taikomi papildomi mokesčiai, prieš rezervavimo procesą turėtų 
būti suteikiama skaidri informacija apie leidžiamą pasiimti bagažo kiekį (28 konstatuojamoji 
dalis ir 6d straipsnio 1 dalis). 

Be to, pranešėjas laikosi nuomonės, kad keleiviams turėtų būti leidžiama ne nustatyto 
didžiausio salone vežti leidžiamo bagažo kiekio be papildomo mokesčio salone vežtis 
pagrindinius asmeninius daiktus ar turtą, įskaitant oro uoste įsigytus pirkinius (6d straipsnio 
1a dalis (nauja)). Dėl mažiau ribojančios oro vežėjų politikos būtų sprendžiama mažmeninė 
prekybos parduotuvių pardavimų mažėjimo problema.

Keletas pakeitimų pateikta siekiant pagerinti muzikos instrumentų gabenimą. Iš principo oro 
vežėjai turėtų leisti keleiviui leisti vežtis muzikos instrumentą orlaivio keleivių salone. 
Muzikos instrumentas turėtų būti leidžiamo keleivio rankinio bagažo dalis. Oro vežėjas turėtų 
aiškiai nurodyti taikomus mokesčius ir sąlygas gabenimui orlaiviu. 

Prarastas ar vėluojantis bagažas:

Siekiant palengvinti skundų dėl prarasto, vėluojančio arba sužaloto bagažo, pateikimą, 
speciali pretenzijas dėl bagažo tvarkanti tarnyba, kuri jau egzistuoja daugelyje oro uostų, iš 
principo turėtų būti sukurta visuose oro uostuose. Tokia tarnyba suteikia keleiviams galimybę 
atvykus pateikti skundą ir padeda paspartinti procedūras. Be to, kaip šio reglamento priedas 
turėtų būti pridėta standartinė visoje Sąjungoje taikoma skundo forma. Šis priedas teiktų 
privalumų, kadangi forma būtų išversta į visas oficialiąsias ES kalbas (31 konstatuojamoji 
dalis ir 3 straipsnio 2 dalis).


