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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 261/2004 tot vaststelling van 
gemeenschappelĳke regels inzake compensatie en bĳstand aan luchtreizigers bĳ 
instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en Verordening 
(EG) nr. 2027/97 betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders met betrekking 
tot het luchtvervoer van passagiers en hun bagage
(COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2013)0130),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 100, lid 2 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0066/2013),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 juli 20131,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s2,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme en het advies van de Commissie 
interne markt en consumentenbescherming (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In zaak C-22/11 (Finnair) heeft het 
Europees Hof van Justitie geoordeeld dat 
het concept "instapweigering" niet alleen 
betrekking heeft op instapweigeringen die 
het gevolg zijn van overboekingen, maar 
ook op instapweigeringen om andere 
redenen, zoals operationele redenen. Op 
basis daarvan is er geen reden om de 
huidige definitie van "instapweigering" te 
wijzigen.

(5) In zaak C-22/11 (Finnair) heeft het 
Europees Hof van Justitie geoordeeld dat 
het concept "instapweigering" niet alleen 
betrekking heeft op instapweigeringen die 
het gevolg zijn van overboekingen, maar 
ook op instapweigeringen om andere 
redenen, zoals operationele redenen. De 
definitie van "instapweigering" moet ook 
gelden voor gevallen waarin de geplande 
vertrektijd is verplaatst naar een eerder 
tijdstip als gevolg waarvan een passagier 
de vlucht mist.

Or. en

Motivering

De huidige definitie van "instapweigering" moet worden aangepast om ook gevallen te 
kunnen omvatten waarin een passagier zijn/haar vlucht mist vanwege een vervroegd tijdstip 
van vertrek.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Verordening (EG) nr. 261/2004 is ook 
van toepassing op passagiers die 
luchtvervoer hebben geboekt als onderdeel 
van een pakketreis. Er zij echter op 
gewezen dat passagiers de rechten uit 
hoofde van deze verordening niet mogen 
cumuleren met die uit hoofde van Richtlijn 
90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 
betreffende pakketreizen, met inbegrip van 
vakantiepakketten en rondreispakketten. 
De passagiers moeten kunnen kiezen onder 
welke wetgeving zij hun vorderingen 

(6) Verordening (EG) nr. 261/2004 is ook 
van toepassing op passagiers die 
luchtvervoer hebben geboekt als onderdeel 
van een pakketreis. Er zij echter op 
gewezen dat passagiers de rechten uit 
hoofde van deze verordening niet mogen 
cumuleren met die uit hoofde van Richtlijn 
90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 
betreffende pakketreizen, met inbegrip van 
vakantiepakketten en rondreispakketten. 
De passagiers moeten kunnen kiezen onder 
welke wetgeving zij hun vorderingen 
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indienen, maar hebben niet het recht om 
voor hetzelfde probleem compensatie te 
krijgen op basis van beide wetteksten. De 
passagiers dienen zich niet te 
bekommeren over de wijze waarop 
luchtvaartmaatschappijen en 
touroperators deze vorderingen onderling 
verdelen.

indienen, maar hebben niet het recht om 
voor hetzelfde probleem compensatie te 
krijgen op basis van beide wetteksten.

Or. en

Motivering

Het schrappen van de laatste zin maakt duidelijk dat Verordening 261/2004 en Richtlijn 
90/314/EEG betreffende pakketreizen twee verschillende wetgevingshandelingen zijn, wat 
betekent dat passagiers hun vorderingen alleen kunnen indienen bij de uitvoerende 
luchtvaartmaatschappij. Als echter de verplichtingen samenvallen op grond van Verordening 
261/2004 en de richtlijn pakketreizen, kunnen passagiers kiezen op welke wetgeving zij zich 
willen beroepen voor het indienen van een vordering.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om het niveau van de bescherming te 
verbeteren, mogen passagiers niet worden 
geweigerd op de terugvlucht van een 
retourticket omdat ze de heenreis niet met 
dat ticket hebben afgelegd.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Motivering

Het doel van de regeling moet een expliciet verbod van de praktijk zijn.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Soms krijgen passagiers een (8) Soms krijgen passagiers een 
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administratieve boete wegens spelfouten in 
hun naam. Redelijke correcties van fouten 
in een boeking moeten gratis worden 
aangebracht, voor zover het geen wijziging 
van tijdstip, datum, traject of passagier 
betreft.

administratieve boete wegens spelfouten in 
hun naam. Correcties van fouten in een 
boeking moeten gratis worden aangebracht, 
voor zover het geen wijziging van tijdstip, 
datum, traject of passagier betreft.

Or. en

Motivering

De term "redelijke" correctie laat te veel ruimte voor interpretatie.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Voorts moet duidelijk worden gesteld 
dat, in geval van annulering, de keuze 
tussen terugbetaling, voortzetting van de 
reis door herroutering of reizen op een 
latere datum, toekomt aan de passagier en 
niet aan de luchtvaartmaatschappij.

(9) Voorts moet duidelijk worden gesteld 
dat, in geval van annulering, de keuze 
tussen terugbetaling, voortzetting van de 
reis door herroutering of reizen later 
diezelfde dag of op een latere datum, 
toekomt aan de passagier en niet aan de 
luchtvaartmaatschappij.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) De financiële bescherming van 
passagiers als een luchtvaartmaatschappij 
failliet gaat, is een cruciaal bestanddeel 
van een doeltreffende regeling voor 
passagiersrechten. Met het oog op een 
grotere bescherming van 
luchtvaartpassagiers bij annuleringen van 
vluchten vanwege de insolventie van een 
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luchtvaartmaatschappij of de opschorting 
van de activiteiten van een 
luchtvaartmaatschappij vanwege de 
intrekking van de exploitatievergunning, 
moeten luchtvaartmaatschappijen 
verplicht worden gesteld aan te tonen over 
voldoende garanties te beschikken voor de 
compensatie of repatriëring van de 
passagiers.

Or. en

Motivering

De verplichting om aan te tonen over voldoende garanties te beschikken, biedt ruimte voor 
diverse maatregelen die luchtvaartmaatschappijen kunnen nemen om passagiers te 
beschermen in geval van insolventie. Andere opties zijn bijvoorbeeld een fonds of verzekering.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Luchthavens en 
luchthavengebruikers, zoals 
luchtvaartmaatschappijen en 
grondafhandelingsbedrijven, moeten 
samenwerken om het effect van 
meervoudige vluchtverstoringen op de 
passagiers tot een minimum te beperken 
door te zorgen voor verzorging en 
herroutering. Zij moeten noodplannen 
opstellen voor dergelijke gebeurtenissen en 
samenwerken bij de opstelling van 
dergelijke plannen.

(10) Het luchthavenbeheersorgaan en 
luchthavengebruikers, zoals 
luchtvaartmaatschappijen,
grondafhandelingsbedrijven en de 
verstrekkers van navigatiediensten, 
moeten samenwerken om het effect van 
meervoudige vluchtverstoringen op de 
passagiers tot een minimum te beperken 
door te zorgen voor verzorging en 
herroutering. Zij moeten noodplannen 
opstellen voor dergelijke gebeurtenissen en 
samenwerken met nationale, regionale of 
lokale instanties bij de opstelling van 
dergelijke plannen. Bestaande 
noodplannen moeten indien nodig 
dienovereenkomstig worden aangepast.

Or. en

Motivering

Veel luchthavens beschikken al over noodplannen die in voorkomend geval moeten worden 
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aangepast. Bij het opstellen van deze plannen moeten ook de nationale, regionale of lokale 
instanties worden betrokken, vooral in het geval van een grootschalige verstoring.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Luchtvaartmaatschappijen 
moeten zorgen voor procedures en 
gecoördineerd optreden om de benodigde 
informatie te verschaffen aan gestrande 
passagiers. In deze procedures moet 
duidelijk worden aangegeven wie op elke 
luchthaven verantwoordelijk is voor het 
regelen van verzorging, bijstand, 
herroutering of compensatie, en moeten 
tevens de processen en voorwaarden voor 
het verlenen van deze diensten worden 
vastgelegd.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Verordening (EG) nr. 261/2004 moet 
expliciet voorzien in het recht op 
compensatie voor passagiers die te lijden 
hebben onder langdurige vertraging, 
overeenkomstig het arrest van het Europees 
Hof van Justitie in gevoegde zaken 
C-402/07 en C-432/07 (Sturgeon). Tegelijk 
moet de tijdsduur die moet worden 
overschreden om recht te hebben op 
compensatie worden verhoogd om 
rekening te houden met de financiële 
impact op de sector en om te vermijden 
dat steeds meer vluchten worden 

(11) Verordening (EG) nr. 261/2004 moet 
expliciet voorzien in het recht op 
compensatie voor passagiers die te lijden 
hebben onder langdurige vertraging, 
overeenkomstig het arrest van het Europees 
Hof van Justitie in gevoegde zaken C-
402/07 en C-432/07 (Sturgeon). Om 
homogene compensatievoorwaarden te 
garanderen voor burgers die binnen de EU 
reizen, moet de drempel dezelfde zijn voor 
alle reizen in de Unie. Voor reizen van en 
naar derde landen moet deze drempel 
echter afhankelijk zijn van de afstand van 
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geannuleerd. Om homogene 
compensatievoorwaarden te garanderen 
voor burgers die binnen de EU reizen, 
moet de drempel dezelfde zijn voor alle 
reizen in de Unie. Voor reizen van en naar 
derde landen moet deze drempel echter 
afhankelijk zijn van de afstand van de reis, 
teneinde rekening te kunnen houden met de 
operationele moeilijkheden waarmee 
luchtvaartmaatschappijen worden 
geconfronteerd als zij te kampen hebben 
met vertragingen op ver weg gelegen 
luchthavens.

de reis, teneinde rekening te kunnen 
houden met de operationele moeilijkheden 
waarmee luchtvaartmaatschappijen worden 
geconfronteerd als zij te kampen hebben 
met vertragingen op ver weg gelegen 
luchthavens.

Or. en

Motivering

Dit amendement geeft het standpunt van de rapporteur weer met betrekking tot de 
drempelwaarden waarboven vertragingen aanleiding moeten geven tot het recht op 
compensatie. De rapporteur is van mening dat deze drempelwaarden in overeenstemming 
moeten zijn met het arrest van het Europees Hof van Justitie in de zaak Sturgeon, op grond 
waarvan passagiers bij lange vertragingen, d.w.z. van meer dan drie uur, dezelfde rechten 
krijgen als passagiers van wie de vlucht is geannuleerd.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Wat betreft het 
compensatiebedrag is op alle vluchten 
binnen de Unie, ongeacht de afstand, 
hetzelfde bedrag van toepassing. Voor 
vluchten uit derde landen moet het 
compensatiebedrag in verhouding staan 
met de afstand van de vlucht.

Or. en

Motivering

De rapporteur is van mening dat het compensatiebedrag hetzelfde moet zijn voor alle reizen 
binnen de EU, maar dat dit bedrag bij reizen van en naar derde landen afhankelijk moet zijn 
van de afstand van de reis, teneinde rekening te kunnen houden met de operationele 
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moeilijkheden waarmee luchtvaartmaatschappijen worden geconfronteerd bij vertragingen op 
ver weg gelegen luchthavens.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om rechtszekerheid te garanderen 
moet in Verordening (EG) nr. 261/2004 
expliciet worden bevestigd dat wijzigingen 
van vluchtschema's soortgelijke gevolgen 
hebben voor passagiers als langdurige 
vertragingen, en dus aanleiding moeten 
geven tot dezelfde rechten.

(12) Om rechtszekerheid te garanderen 
moet in Verordening (EG) nr. 261/2004 
expliciet worden bevestigd dat wijzigingen 
van vluchtschema's soortgelijke gevolgen 
hebben voor passagiers als langdurige 
vertragingen en instapweigering, en dus 
aanleiding moeten geven tot dezelfde 
rechten.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Passagiers die een aansluitende vlucht 
missen, moeten voldoende verzorging 
krijgen terwijl zij wachten op herroutering. 
Overeenkomstig het beginsel van gelijke 
behandeling moeten dergelijke passagiers 
compensatie kunnen eisen op soortgelijke 
basis als passagiers wier vlucht vertraging 
heeft of geannuleerd is, omdat ook zij met 
vertraging op hun eindbestemming 
aankomen.

(13) Passagiers die een aansluitende vlucht 
missen vanwege een vluchtwijziging of 
vertraging, moeten voldoende verzorging 
krijgen terwijl zij wachten op herroutering. 
Overeenkomstig het beginsel van gelijke 
behandeling moeten dergelijke passagiers 
compensatie kunnen eisen op soortgelijke 
basis als passagiers wier vlucht vertraging 
heeft of geannuleerd is, omdat ook zij met 
vertraging op hun eindbestemming 
aankomen.

Or. en
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Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) In principe is de 
luchtvaartmaatschappij die de 
vluchtwijziging of de vertraging heeft 
veroorzaakt verplicht om bijstand en de 
herroutering aan te bieden. Om echter de 
financiële last op de 
luchtvaartmaatschappij in kwestie te 
verlichten, moet de aan de passagier te 
betalen compensatie in verhouding zijn 
met de vertraging op het overstappunt van 
een eerdere aansluitende vlucht.

Or. en

Motivering

De rapporteur is van mening dat gezien het grote aantal maatschappijen dat regionale 
korteafstandsvluchten uitvoert binnen de EU, de financiële last die voortvloeit uit het betalen 
van compensatie voor die maatschappijen moet worden beperkt. Met dit in het achterhoofd 
wordt er omwille van de proportionaliteit een tweeledige voorwaarde toegevoegd die moet 
worden toegepast als de luchtvaartmaatschappij eerder in het traject weliswaar slechts een 
korte vertraging heeft veroorzaakt, maar daardoor de passagier wel zijn/haar aansluitende 
vlucht mist en een veel langere vertraging oploopt bij het bereiken van de eindbestemming.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Nu zijn luchtvaartmaatschappijen 
onbeperkt aansprakelijk voor de 
accommodatie van hun passagiers in geval 
van buitengewone omstandigheden van 
lange duur. Als de duur van de 
accommodatieverstrekking niet wordt 
beperkt, kan deze onzekere factor de 
financiële stabiliteit van een 
luchtvaartmaatschappij in gevaar 

(16) Nu zijn luchtvaartmaatschappijen 
onbeperkt aansprakelijk voor de 
accommodatie van hun passagiers in geval 
van buitengewone omstandigheden van 
lange duur. Luchtvaartmaatschappijen 
moeten echter de verstrekking van
verzorging wat betreft de kosten voor 
accommodatie, of als passagiers hun 
eigen accommodatie regelen de kosten en 



PE510.868v02-00 14/83 PR\1002222NL.doc

NL

brengen. Daarom moeten
luchtvaartmaatschappijen de verstrekking 
van verzorging na een bepaalde periode 
kunnen beperken. Bovendien moeten 
noodplanning en snelle herroutering het 
risico op langdurig gestrande passagiers 
doen afnemen.

verzorging na een bepaalde periode kunnen 
beperken. Bovendien moeten noodplanning 
en snelle herroutering het risico op 
langdurig gestrande passagiers doen 
afnemen.

Or. en

Motivering

Bij grootschalige verstoringen is het aan alle betrokken partijen (autoriteiten, luchthavens, 
luchtvaartmaatschappijen en passagiers) om de situatie met gedeelde verantwoordelijkheid 
op te lossen. De verplichting van de luchtvaartmaatschappij om verzorging te bieden kan 
beperkt worden wat betreft de kosten voor accommodatie per nacht en per passagier. Een 
uitzondering op deze regel is mogelijk als passagiers zelf hun accommodatie regelen. In dat 
geval kan de luchtvaartmaatschappij de kosten van accommodatie en verzorging na een 
bepaalde periode beperken.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Passagiers moeten niet alleen correcte 
informatie krijgen over hun rechten in 
geval van verstoring van de vlucht, maar 
ook over de oorzaak van de verstoring, 
zodra deze informatie beschikbaar is. Deze 
informatie moet eveneens worden verstrekt 
als de passagier zijn ticket heeft gekocht 
via een in de Unie gevestigde 
tussenpersoon.

(20) Passagiers moeten niet alleen correcte 
informatie krijgen over hun rechten in 
geval van verstoring van de vlucht, maar 
ook over de oorzaak van de verstoring, 
zodra deze informatie beschikbaar is. Deze 
informatie moet eveneens worden verstrekt 
door de luchtvaartmaatschappij als de 
passagier zijn ticket heeft gekocht via een 
in de Unie gevestigde tussenpersoon.

Or. en

Motivering

De luchtvaartmaatschappij is de enige betrouwbare bron van informatie over de oorzaak van 
vluchtverstoringen.
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Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) In zaak C-139/11 (Moré vs KLM) 
heeft het Europees Hof van Justitie 
verduidelijkt dat de termijnen voor het 
indienen van compensatievorderingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de 
nationale wetgeving van elke lidstaat.

(23) In zaak C-139/11 (Moré vs KLM) 
heeft het Hof van Justitie verduidelijkt dat 
de termijnen voor het indienen van 
compensatievorderingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de nationale 
wetgeving van elke lidstaat. Wat betreft 
buitenrechtelijke schikkingen, worden 
tijdslimieten vastgesteld in 
overeenstemming met Richtlijn 
2013/11/EU van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende alternatieve 
beslechting van consumentengeschillen 
en tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 
(Richtlijn ADR consumenten)1.
_________________________
1 PB L 165 van 18.6.2013, blz. 65.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om te garanderen dat bij verlies of 
beschadiging van mobiliteitshulpmiddelen 
de volledige waarde wordt vergoed, 
moeten luchtvaartmaatschappijen personen 
met beperkte mobiliteit gratis de 
mogelijkheid bieden om een bijzondere 
belangenverklaring af te leggen waardoor 
zij, overeenkomstig het Verdrag van 
Montreal, volledige vergoeding van verlies 
of schade kunnen eisen.

(27) Om te garanderen dat bij verlies of 
beschadiging van mobiliteitshulpmiddelen 
de volledige waarde wordt vergoed, 
moeten luchtvaartmaatschappijen 
gehandicapten of personen met beperkte 
mobiliteit gratis de mogelijkheid bieden 
om een bijzondere belangenverklaring af te 
leggen waardoor zij, overeenkomstig het 
Verdrag van Montreal, volledige 
vergoeding van verlies of schade kunnen 
eisen.
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Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Er heerst soms verwarring bij 
passagiers over de bagage die zij aan boord 
mogen meenemen, zowel wat de 
afmetingen, het gewicht als het aantal 
stukken bagage betreft. De 
luchtvaartmaatschappijen moeten dit 
duidelijk aangegeven bij de boeking en in 
de luchthaven, zodat de passagiers weten 
hoeveel hand- en ruimbagage zij volgens 
hun ticket mogen meenemen.

(28) Er heerst soms verwarring bij 
passagiers over de bagage die zij aan boord 
mogen meenemen, zowel wat de 
afmetingen, het gewicht als het aantal 
stukken bagage betreft. De 
luchtvaartmaatschappijen moeten dit 
duidelijk aangegeven voorafgaand aan de 
boeking, in alle distributiekanalen, 
inclusief geautomatiseerde 
boekingssystemen, en aan de incheckbalie 
op de luchthaven, zodat de passagiers 
weten hoeveel hand- en ruimbagage zij 
volgens hun ticket mogen meenemen. 
Organisatoren moeten passagiers 
dienovereenkomstig informeren.

Or. en

Motivering

Met het oog op transparantie moet de informatie ook beschikbaar zijn via alle 
distributiekanalen, met name geautomatiseerde boekingssystemen, waar de overgrote 
meerderheid van vliegtickets wordt geboekt. Ongeveer 70 % van de vliegtickets in Europa
worden verkocht via tussenpersonen.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Gezien de korte termijnen voor het 
indienen van klachten wegens verloren, 
beschadigde of vertraagde bagage moeten 
luchtvaartmaatschappijen in de 
luchthaven een klachtenformulier ter 

(31) Gezien de korte termijnen voor het 
indienen van klachten wegens verloren, 
beschadigde of vertraagde bagage moet er 
op alle luchthavens een speciale 
bagageservicebalie worden opgezet waar 
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beschikking stellen. Dit kan ook in de 
vorm van het gemeenschappelijke 
"Property Irregularity Report (PIR)".

passagiers bij aankomst een klacht 
kunnen indienen. Voor dit doeleinde 
moeten luchtvaartmaatschappijen 
passagiers een klachtenformulier ter 
beschikking stellen. Dit kan ook in de 
vorm van het gemeenschappelijke 
"Property Irregularity Report (PIR)". Er 
moet een voor de hele Unie 
gestandaardiseerd formulier worden 
opgesteld en als bijlage 2 bis bij deze 
verordening worden gevoegd.

Or. en

Motivering

Om praktische redenen moet er op alle vliegvelden een speciale bagageservicebalie 
beschikbaar zijn zodat de procedure kan worden versneld en vereenvoudigd. Daartoe moet 
een in de hele EU geldend standaard formulier beschikbaar worden gesteld bij de herziene 
verordening. 

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 1 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) in artikel 1, lid 1, wordt het volgende 
punt ingevoegd:
"(c bis) ze missen een aansluitende 
vlucht."

Or. en

Motivering

Gezien het nieuwe artikel 6 bis over "gemiste aansluitende vluchten" moet het onderwerp van 
de verordening als bepaald in artikel 1, lid 1, worden gewijzigd.
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Punt g) komt als volgt te luiden:
"(g) "boeking": het feit dat de passagier 
een ticket heeft of een ander bewijs 
waaruit blijkt dat de boeking door de 
luchtvaartmaatschappij of de 
organisator is aanvaard en 
geregistreerd."

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met de nieuwe definitie in artikel 2, onder d).

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter c
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'"persoon met beperkte mobiliteit": alle 
personen die zijn gedefinieerd in artikel 2, 
onder a), van Verordening (EG) nr. 
1107/2006 van het Europees Parlement en 
de Raad van 5 juli 2006 inzake de rechten 
van gehandicapten en personen met 
beperkte mobiliteit die per luchtvervoer 
reizen.'

'"gehandicapte of persoon met beperkte 
mobiliteit": alle personen die zijn 
gedefinieerd in artikel 2, onder a), van 
Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juli 
2006 inzake de rechten van gehandicapten 
en personen met beperkte mobiliteit die per 
luchtvervoer reizen.'

Or. en
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter c bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Punt j) wordt vervangen door:
'(j) "instapweigering": weigering om 
passagiers op een vlucht te vervoeren, 
hoewel zij zich voor instappen hebben 
gemeld volgens de voorwaarden van 
artikel 3, lid 2, zonder dat de 
instapweigering is gebaseerd op 
redelijke gronden zoals redenen die te 
maken hebben met gezondheid, 
veiligheid of beveiliging, of 
ontoereikende reisdocumenten. Een 
vlucht waarvan de geplande vertrektijd is 
vervroegd met als gevolg dat de passagier 
die vlucht mist, wordt beschouwd als een 
vlucht waarvoor de passagier het 
instappen geweigerd is.'

Or. en

Motivering

De huidige definitie van "instapweigering" moet worden aangepast om ook gevallen te 
kunnen omvatten waarin een passagier een vlucht mist vanwege een vervroegd tijdstip van 
vertrek.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter e
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 2 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o) "aansluitende vlucht": een vlucht die, in 
het kader van één vervoerscontract, tot doel 
heeft de passagier naar een overstappunt te 
brengen waar hij op een andere vlucht kan 

(o) "aansluitende vlucht": een vlucht die, in 
het kader van één vervoerscontract en op 
basis van één boeking, tot doel heeft de 
passagier naar een overstappunt te brengen 
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overstappen of, indien van toepassing in 
de context, die andere vlucht die vanuit het 
overstappunt vertrekt;

waar hij op een andere vlucht kan 
overstappen of, in de context van artikel 6 
bis, die andere vlucht die vanuit het 
overstappunt vertrekt;

Or. en

Motivering

"Één boeking" is voor de duidelijkheid toegevoegd om problemen te voorkomen als er aparte 
tickets zijn gekocht in één enkele transactie. De toevoeging van artikel 6 bis verwijst naar de 
bepalingen over aansluitende vluchten.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter e
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 2 – letter s

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(s) "ticketprijs": de volledige prijs die moet 
worden betaald voor een ticket, inclusief 
het vervoerstarief en alle toepasselijke 
belastingen, heffingen, toeslagen en 
vergoedingen voor alle facultatieve en 
niet-facultatieve diensten waarop het ticket 
betrekking heeft;

(s) "ticketprijs": de volledige prijs die moet 
worden betaald voor een ticket, inclusief 
het vervoerstarief en alle toepasselijke 
belastingen, heffingen, toeslagen en 
vergoedingen voor alle facultatieve en 
niet-facultatieve diensten waarop het ticket 
betrekking heeft;

De ticketprijs omvat altijd de kosten voor 
het inchecken, het verstrekken van de 
tickets en de instapkaart, het meenemen 
van de minimaal toegestane bagage en 
belangrijke voorwerpen, evenals alle 
kosten met betrekking tot de betaling, 
zoals creditcardkosten;

Or. en

Motivering

Omwille van de duidelijkheid en de vergelijkbaarheid moet er een basispakket aan diensten 
worden gedefinieerd dat inbegrepen is in de ticketprijs.
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter e
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 2 – letter t

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(t) "vluchtprijs": de waarde die wordt 
verkregen door de ticketprijs te 
vermenigvuldigen met de verhouding 
tussen de afstand van de vlucht en de totale 
afstand van de reis of reizen waarop het 
ticket betrekking heeft;

(t) "vluchtprijs": de waarde die wordt 
verkregen door de ticketprijs te 
vermenigvuldigen met de verhouding 
tussen de afstand van de vlucht en de totale 
afstand van de reis of reizen waarop het 
ticket betrekking heeft; als de ticketprijs 
niet bekend is, is de waarde van een 
eventuele terugbetaling gelijk aan de 
meerprijs voor een zitplaats met extra 
comfort op die vlucht;

Or. en

Motivering

Het door de Commissie voorgestelde concept "vluchtprijs" is niet functioneel als de vlucht 
wordt aangeboden als onderdeel van een pakketreis, aangezien de "vluchtprijs" niet op het 
ticket vermeld staat. Het voorgestelde amendement beoogt dit probleem te verhelpen. Het 
aanvullende gedeelte van de definitie stelt het restitutieniveau gelijk aan de waarde van een 
zitplaats met extra comfort op de desbetreffende vlucht. Deze definitie is van toepassing in de 
context van een gedeeltelijke terugbetaling na verplaatsing naar een lagere klasse.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 1 – letter e
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 2 – letter w

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(w) "vertraging op het tarmac": bij vertrek, 
de tijdspanne dat het luchtvaartuig op de 
grond blijft tussen het ogenblik waarop de 
passagiers beginnen in te stappen en het 
ogenblik waarop het luchtvaartuig opstijgt 
of, bij aankomst, de tijdspanne tussen het 
ogenblik waarop het luchtvaartuig landt en 

(w) "vertraging op het tarmac": bij vertrek, 
de tijdspanne dat het luchtvaartuig op de 
grond blijft tussen het ogenblik waarop de 
passagiers het instappen beëindigen en het 
ogenblik waarop het luchtvaartuig opstijgt 
of, bij aankomst, de tijdspanne tussen het 
ogenblik waarop het luchtvaartuig landt en 
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het ogenblik waarop de passagiers 
beginnen uit te stappen;

het ogenblik waarop de passagiers 
beginnen uit te stappen;

Or. en

Motivering

De instaptijd mag niet worden meegerekend bij de vertraging op het tarmac, aangezien de 
duur daarvan afhangt van de grootte van het vliegtuig. De vertraging moet worden berekend 
in absolute termen en niet in verhouding met de afmetingen van het vliegtuig.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 – letter a
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 3 – lid 2 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een bevestigde boeking voor de vlucht 
in kwestie hebben en zich - behalve in 
geval van annulering als bedoeld in artikel 
5 en in geval van een wijziging van het 
vluchtschema als bedoeld in artikel 6 - bij 
de incheckbalie melden,

(a) een bevestigde boeking voor de vlucht 
in kwestie hebben en zich - behalve in 
geval van annulering als bedoeld in artikel 
5 en in geval van een wijziging van het 
vluchtschema als bedoeld in artikel 6 of in 
geval van een aansluitende vlucht als 
bedoeld in artikel 6 bis - bij de 
incheckbalie melden,

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt de tekst aangepast aan het nieuwe artikel 6 bis over "gemiste 
aansluitende vluchten".

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lid 3 wordt als volgt gewijzigd:
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'3. Deze verordening geldt niet voor 
passagiers die gratis reizen of tegen een 
gereduceerd tarief dat niet rechtstreeks 
of indirect voor het publiek toegankelijk 
is. Zij zijn echter wel van toepassing op 
passagiers die in het bezit zijn van 
tickets die door een 
luchtvaartmaatschappij of organisator
zijn verstrekt in het kader van een 
"frequent flyer"-programma of een 
ander commercieel programma.'

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met de nieuwe definitie in artikel 2, onder d).

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'4. Onverminderd het bepaalde in artikel 8, 
lid 6, is deze verordening alleen van 
toepassing op passagiers die met een 
gemotoriseerd luchtvaartuig met vaste 
vleugels worden vervoerd. Als een deel 
van de reis echter, overeenkomstig het 
vervoerscontract, wordt uitgevoerd met een 
andere vervoerswijze of per helikopter, is 
deze verordening van toepassing op de 
hele reis en wordt het deel van de reis dat 
met een andere vervoerswijze wordt 
uitgevoerd, beschouwd als een 
aansluitende vlucht met het oog op de 
toepassing van deze verordening.'

'4. Onverminderd het bepaalde in artikel 8, 
lid 6, is deze verordening alleen van 
toepassing op passagiers die met een 
gemotoriseerd luchtvaartuig met vaste 
vleugels worden vervoerd. Als een deel 
van de reis echter, overeenkomstig het 
vervoerscontract, wordt uitgevoerd met een 
andere vervoerswijze of per helikopter, is 
artikel 6 bis van toepassing op de hele reis 
en wordt het deel van de reis dat met een 
andere vervoerswijze wordt uitgevoerd, 
beschouwd als een aansluitende vlucht met 
het oog op de toepassing van deze 
verordening.'

Or. en
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 2 – letter c
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 3 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'6. Deze verordening is eveneens van 
toepassing op passagiers die worden 
vervoerd in het kader van contracten voor 
pakketreizen, maar is niet van invloed op 
de rechten van de passagiers volgens 
Richtlijn 90/314/EEG van de Raad. De 
passagiers hebben het recht vorderingen in 
te dienen krachtens deze verordening en 
krachtens Richtlijn 90/314/EEG van de 
Raad, maar mogen voor dezelfde feiten 
geen rechten cumuleren uit hoofde van 
beide wetteksten als deze rechten dezelfde 
belangen beschermen of hetzelfde doel 
hebben. Deze verordening is niet van 
toepassing in gevallen waarin een 
pakketreis wordt geannuleerd om andere 
redenen dan annulering of vertraging van 
de vlucht.'

'6. Deze verordening is eveneens van 
toepassing op luchtvaartpassagiers die 
worden vervoerd in het kader van 
contracten voor pakketreizen, maar is niet 
van invloed op de rechten van de 
passagiers volgens Richtlijn 90/314/EEG 
van de Raad. De passagiers hebben het 
recht vorderingen in te dienen bij de 
luchtvaartmaatschappij krachtens deze 
verordening en bij de organisator 
krachtens Richtlijn 90/314/EEG van de 
Raad, maar mogen voor dezelfde feiten 
geen rechten cumuleren uit hoofde van 
beide wetteksten als deze rechten dezelfde 
belangen beschermen of hetzelfde doel 
hebben. Deze verordening is niet van 
toepassing in gevallen waarin een 
pakketreis wordt geannuleerd om andere 
redenen dan annulering of vertraging van 
de vlucht.'

Or. en

Motivering

Dit amendement strekt ter verduidelijking. Verordening 261/2004 en Richtlijn 90/314/EEG 
betreffende pakketreizen zijn twee verschillende wetgevingshandelingen. Het moet duidelijk 
zijn dat passagiers hun rechten niet kunnen combineren onder beide wetgevingshandelingen.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 4 – lid 3



PR\1002222NL.doc 25/83 PE510.868v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lid 3 wordt vervangen door: Schrappen
'3. Indien passagiers tegen hun wil de 
toegang tot een vlucht wordt geweigerd, 
compenseert de luchtvaartmaatschappij 
die de vlucht uitvoert hen onmiddellijk 
overeenkomstig artikel 7 en verleent zij 
hun bijstand overeenkomstig artikel 8. Als 
de passagier kiest voor herroutering bij de 
eerste gelegenheid, overeenkomstig artikel 
8, lid 1, onder b), en als het luchtvaartuig 
minstens twee uur na de oorspronkelijk 
geplande vertrektijd vertrekt, verleent de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert de passagier bijstand 
overeenkomstig artikel 9.'

Or. en

Motivering

Krachtens de bestaande verordening wordt artikel 9 onmiddellijk van kracht. Dit moet zo 
blijven.  Passagiers aan wie instappen wordt geweigerd om redenen waarvoor zij niet 
verantwoordelijk zijn, moeten tijdens de periode voor het instappen niet twee uur hoeven 
wachten op een verfrissing als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a).

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'4. Leden 1, 2 en 3 zijn eveneens van 
toepassing op retourtickets als de 
passagier de toegang tot de terugvlucht 
wordt geweigerd omdat hij/zij de 
heenvlucht niet heeft genomen of daarvoor 
geen toeslag heeft betaald.

'4. Passagiers mag de toegang tot de 
terugvlucht niet worden geweigerd omdat 
hij/zij de heenvlucht van een retourticket 
niet heeft genomen of daarvoor geen 
toeslag heeft betaald. Als passagiers tegen 
hun wil het instappen wordt geweigerd op 
deze gronden, zijn de leden 1 en 2 van 
toepassing. Daarnaast compenseert de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert de betrokken passagiers 
onmiddellijk, in overeenstemming met 
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artikel 7, en verleent ze hun bijstand in 
overeenstemming met de artikelen 8 en 9.

Or. en

Motivering

De praktijk die luchtvaartmaatschappijen toepassen is in strijd met de belangen van de 
consumenten en moet in de toekomst worden verboden met een duidelijke rechtsgrond. Voor 
de toepassing van artikel 9 wordt verwezen naar het vorige amendement.

Amendement34

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Als de passagier of een tussenpersoon 
die namens de passagier handelt een 
spellingsfout in de naam van een of 
meerdere passagiers op hetzelfde 
vervoerscontract meldt, hetgeen tot 
instapweigering kan leiden, corrigeert de 
luchtvaartmaatschappij dit minstens één 
keer tot 48 uur vóór vertrek zonder extra 
heffingen voor de passagier of de 
tussenpersoon, behalve als dit verboden is 
uit hoofde van de nationale of 
internationale wetgeving.'

5. Als de passagier of een tussenpersoon 
die namens de passagier handelt spelfouten
in de naam van een of meerdere passagiers 
op hetzelfde vervoerscontract meldt, 
hetgeen tot instapweigering kan leiden, 
corrigeert de luchtvaartmaatschappij deze 
fouten minstens één keer tot 48 uur vóór 
vertrek zonder extra heffingen voor de 
passagier of de tussenpersoon, behalve als 
dit verboden is uit hoofde van de nationale 
of internationale wetgeving.'

Or. en

Motivering

Aangezien fouten een aantal oorzaken kunnen hebben, kan dankzij dit amendement meer dan 
één spellingsfout worden gecorrigeerd.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 3 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Het volgende lid wordt ingevoegd:
'5 bis. De leden 1, 2 en 3 zijn ook van 
toepassing als de passagier de vlucht mist 
omdat:
– de vlucht vóór het geplande tijdstip is 
vertrokken, terwijl de passagier op tijd op 
de luchthaven was in overeenstemming 
met artikel 3, lid 2; of
– het geplande vertrektijdstip van de 
vlucht was vervroegd en de passagier 
hiervan niet ten minste 24 uur van 
tevoren op de hoogte was gesteld. De 
bewijslast waaruit blijkt dat de passagier 
op tijd op de hoogte was gesteld van de 
wijziging in het geplande tijdstip van 
vertrek ligt bij de luchtvaartmaatschappij 
die de vlucht uitvoert.'

Or. en

Motivering

Er zijn gevallen geweest waarin de passagier op tijd was, maar de vlucht eerder vertrok dan 
gepland. Het moet worden verduidelijkt dat dit een vorm van instapweigering is.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a 
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'(a) krijgen de betrokken passagiers door de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert de keuze tussen terugbetaling en 
voortzetting van hun reis door herroutering 
of reizen op een latere datum, 
overeenkomstig artikel 8; en

'(a) krijgen de betrokken passagiers door de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert de keuze tussen terugbetaling en 
voortzetting van hun reis door herroutering 
of reizen later op dezelfde dag of op een 
latere datum, overeenkomstig artikel 8; en

Or. en
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Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter a ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) Lid 2 wordt als volgt gewijzigd:
'2. Als passagiers op de hoogte worden 
gebracht van de annulering van de 
vlucht, worden ze in overeenstemming 
met artikel 5, lid 1, volledig over hun 
rechten en over mogelijke alternatieve 
vervoerswijzen geïnformeerd door de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert of door de organisator.'

Or. en

Motivering

Dit amendement is erop gericht het recht op informatie van klanten te versterken in geval van 
een annulering.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'3. Een luchtvaartmaatschappij die een 
vlucht uitvoert, is niet verplicht 
compensatie te betalen overeenkomstig 
artikel 7 indien zij kan aantonen dat de 
annulering het gevolg is van buitengewone 
omstandigheden en dat de annulering 
ondanks het treffen van alle redelijke 
maatregelen niet kon worden voorkomen. 
Dergelijke buitengewone omstandigheden 
kunnen alleen worden ingeroepen als ze 

'3. Een luchtvaartmaatschappij die een 
vlucht uitvoert, is niet verplicht 
compensatie te betalen overeenkomstig 
artikel 7 indien zij kan aantonen dat aan 
twee voorwaarden is voldaan:
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een invloed hebben op de desbetreffende 
vlucht of de vorige vlucht die met hetzelfde 
luchtvaartuig werd uitgevoerd. '

– de annulering is het gevolg van 
buitengewone omstandigheden, en
– de annulering kon ondanks het correct 
treffen van alle maatregelen niet worden 
voorkomen.

Als er technische gebreken ontstaan door 
dergelijke buitengewone omstandigheden,
kunnen deze alleen worden ingeroepen als 
ze een invloed hebben op de 
desbetreffende vlucht of de vorige vlucht 
die met hetzelfde luchtvaartuig werd 
uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om te verduidelijken dat aan beide voorwaarden moet worden 
voldaan om luchtvaartmaatschappijen die de vlucht uitvoeren te ontheffen van de plicht om 
compensatie te betalen als een vlucht geannuleerd wordt. Het woord "correct" biedt minder 
ruimte voor interpretatie met betrekking tot alle maatregelen die moeten worden getroffen om 
de annulering te voorkomen.

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter c
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

'5. Op luchthavens met een jaarlijks 
verkeer van minstens drie miljoen
passagiers gedurende minstens drie 
opeenvolgende jaren ziet het 
luchthavenbeheersorgaan erop toe dat de 
activiteiten van de luchthaven en de 
luchthavengebruikers, met name de 
luchtvaartmaatschappijen en de verleners 
van grondafhandelingsdiensten, worden 
gecoördineerd via een noodplan voor 
situaties van meervoudige annuleringen 

'5. Op luchthavens met een jaarlijks 
verkeer van minstens anderhalf miljoen
passagiers gedurende minstens drie 
opeenvolgende jaren stelt het 
luchthavenbeheersorgaan, in 
samenwerking met de 
luchthavengebruikers, met name de 
luchtvaartmaatschappijen, de verleners van 
grondafhandelingsdiensten, de verleners 
van luchtvaartnavigatiediensten en de 
winkels op de luchthavens een passend 
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en/of vertragingen van vluchten waardoor 
een aanzienlijk aantal passagiers stranden
op de luchthaven, inclusief in gevallen van 
insolventie van luchtvaartmaatschappijen 
of intrekking van exploitatievergunningen. 
Het doel van het noodplan is ervoor te 
zorgen dat gestrande passagiers passende 
informatie en bijstand krijgen. Het 
luchthavenbeheersorgaan deelt het 
noodplan en alle wijzigingen ervan mee 
aan het krachtens artikel 16 aangewezen 
nationale handhavingsorgaan. Op 
luchthavens die onder de bovenvermelde 
drempel blijven, levert het 
luchthavensbeheersorgaan alle redelijke 
inspanningen om de luchthavengebruikers 
te coördineren en om gestrande passagiers 
in dergelijke situaties bij te staan en te 
informeren.'

noodplan op waarmee de adequate 
coördinatie van de luchthaven en de 
luchthavengebruikers wordt gewaarborgd 
voor situaties van meervoudige 
annuleringen en/of vertragingen van 
vluchten waardoor een aanzienlijk aantal 
passagiers stranden op de luchthaven, 
inclusief in gevallen van insolventie van 
luchtvaartmaatschappijen of intrekking van 
exploitatievergunningen. Bij het opstellen 
van noodplannen worden indien nodig 
ook de desbetreffende nationale, regionale 
of lokale instanties en organisaties 
betrokken. Het luchthavenbeheersorgaan 
deelt het noodplan en alle wijzigingen 
ervan mee aan het krachtens artikel 16 
aangewezen nationale handhavingsorgaan. 
Op luchthavens die onder de 
bovenvermelde drempel blijven, levert het 
luchthavenbeheersorgaan alle redelijke 
inspanningen om de luchthavengebruikers 
te coördineren en om gestrande passagiers 
in dergelijke situaties bij te staan en te 
informeren.'

Or. en

Motivering

In het belang van de passagiers wordt de drempelwaarde van drie miljoen passagiers per 
jaar voor luchthavens te hoog gevonden en moet deze waarde worden verlaagd naar 1,5 
miljoen. Bij het opstellen van noodplannen moet de betrokkenheid van alle 
luchthavengebruikers en van nationale, regionale of lokale instanties duidelijk worden 
vermeld. De voornaamste doelstelling die moet worden gehaald met het opstellen van 
noodplannen is te zorgen voor adequate coördinatie door alle betrokken partijen.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter c bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) Het volgende lid 5 bis wordt 
ingevoegd:



PR\1002222NL.doc 31/83 PE510.868v02-00

NL

'5 bis. Gezien het feit dat 
luchtvaartmaatschappijen hun 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening niet mogen beperken, wordt 
het in lid 5 bedoelde noodplan opgesteld 
om te voorzien in gecoördineerd optreden 
waar dat nodig is, zodat gestrande 
passagiers passende informatie en 
bijstand krijgen, in het bijzonder 
gehandicapten en personen met beperkte 
mobiliteit, vooral met betrekking tot:
– het verstrekken van informatie aan 
passagiers die gestrand zijn of die op weg 
zijn naar de luchthaven om aan hun 
vlucht te beginnen;
– het bieden van accommodatie ter plaatse 
als het grote aantal gestrande passagiers 
de beschikbaarheid van 
hotelaccommodatie te boven gaat;
– het verstrekken van informatie en het 
verlenen van bijstand aan passagiers die 
te maken hebben met de beperkingen in 
artikel 9, leden 4 en 5;
– herroutering van gestrande passagiers 
met alternatieve 
luchtvaartmaatschappijen en 
vervoerswijzen, tegen een sterk 
gereduceerd tarief of gratis voor 
passagiers, als de luchtvaartmaatschappij 
die de vlucht uitvoert haar activiteiten 
heeft gestaakt.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt nauw verband met het voorgaande amendement op artikel 5, lid 5. Het 
is erop gericht nauwkeuriger aan te geven wat noodplannen precies moeten omvatten op het 
vlak van informatie en bijstand. De behoeften van gehandicapten en personen met beperkte 
mobiliteit verdienen bijzondere aandacht.
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Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter c ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 5 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) Het volgende lid 5 ter wordt 
ingevoegd:
'5 ter. Luchtvaartmaatschappijen 
ontwikkelen gedetailleerde procedures en 
voeren die in zodat ze onderhavige 
verordening op doeltreffende en 
consequente wijze kunnen naleven, vooral 
in geval van vertragingen, annuleringen, 
instapweigeringen, massale verstoringen 
en insolventie. In deze procedures wordt 
duidelijk aangegeven welke 
vertegenwoordiger van de 
luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk 
is voor het regelen van verzorging, 
bijstand, herroutering of compensatie, en 
worden tevens de processen en 
voorwaarden voor het verlenen van deze 
diensten uiteengezet. De 
luchtvaartmaatschappij deelt deze 
procedures en eventuele wijzigingen 
daarin mee aan het krachtens artikel 16 
aangewezen nationale 
handhavingsorgaan.'

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter c quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 5 – lid 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c quater) Het volgende lid 5 quater wordt 
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ingevoegd:
'5 quater. In geval van annulering van 
een vlucht als gevolg van de insolventie 
van een luchtvaartmaatschappij of de 
opschorting van de activiteiten van een 
luchtvaartmaatschappij vanwege de 
intrekking van haar 
exploitatievergunning, hebben passagiers 
het recht op compensatie of een 
retourvlucht naar het vertrekpunt in 
overeenstemming met artikel 8, lid 1, 
onder a), en het in artikel 9 
gespecificeerde recht op verzorging. 
Luchtvaartmaatschappijen tonen aan dat 
zij over voldoende garanties beschikken 
om de kosten voor compensatie of 
repatriëring betalen.'

Or. en

Motivering

Als een luchtvaartmaatschappij haar activiteiten beëindigt, kunnen veel passagiers de kosten 
van hun ongebruikte ticket of repatriëring niet verhalen op de luchtvaartmaatschappij als ze 
in het buitenland gestrand zijn. Om deze leemte in de bescherming van passagiers op te 
vullen, stelt de rapporteur voor om het voorstel van de Commissie voor een verordening te 
wijzigen door een bepaling toe te voegen die soortgelijke bescherming biedt als die wordt 
aangeboden aan klanten van pakketreizen uit hoofde van Richtlijn 90/314/EEG betreffende 
pakketreizen. De verplichting voor luchtvaartmaatschappijen om aan te tonen over voldoende 
garanties te beschikken, biedt ze een marge om de nodige maatregelen te nemen, zoals het 
creëren van een fonds of het afsluiten van een verzekering.

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als een luchtvaartmaatschappij die een 
vlucht uitvoert redelijkerwijs verwacht dat 
de vlucht vertraging zal oplopen of als zij 
de geplande vertrektijd uitstelt tot na de 
oorspronkelijk geplande vertrektijd, moet 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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zij de passagiers het volgende aanbieden:

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt verduidelijkt dat de bepalingen van dit artikel in de sfeer van de 
luchtvaartsector blijven.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 1 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) als de vertraging minstens vijf uur
bedraagt en één of meerdere nachten
omvat: de in artikel 9, lid 1, onder b) en c), 
vermelde bijstand; and

(ii) als de vertraging minstens drie uur
bedraagt en nachtelijke uren omvat: de in 
artikel 9, lid 1, onder b) en c), vermelde 
bijstand; en

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het arrest van het Europees Hof van Justitie in de 
gevoegde zaken C-402/07 en C-432/07, Sturgeon vs Condor en Böck & Lepuschitz vs Air 
France, op grond waarvan passagiers bij lange vertragingen, d.w.z. van meer dan drie uur, 
dezelfde rechten hebben als passagiers van wie de vlucht geannuleerd is. Het ijkpunt van vijf 
uur is daarom vervangen door een ijkpunt van drie uur.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 1 – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) als de vertraging minstens vijf uur
bedraagt: de in artikel 8, lid 1, onder a), 
vermelde bijstand.

(iii) als de vertraging minstens drie uur
bedraagt: de in artikel 8, lid 1, vermelde 
bijstand.
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Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het arrest van het Europees Hof van Justitie in de 
gevoegde zaken C-402/07 en C-432/07, Sturgeon vs Condor en Böck & Lepuschitz vs Air 
France, op grond waarvan passagiers bij lange vertragingen, d.w.z. van meer dan drie uur, 
dezelfde rechten hebben als passagiers van wie de vlucht geannuleerd is. Het ijkpunt van vijf 
uur is daarom vervangen door een ijkpunt van drie uur. Zie ook het amendement op artikel 6, 
lid 1, onder ii).

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het volgende lid wordt ingevoegd:
'1 bis. Als de luchtvaartmaatschappij die 
de vlucht uitvoert de geplande vertrektijd 
met meer dan drie uur vervroegt, biedt zij 
passagiers de in artikel 8, lid 1, onder a) 
gespecificeerde compensatie of de in 
artikel 8, lid 1, onder b) gespecificeerde 
herroutering aan. De passagier kan zelf 
zijn/haar herroutering regelen en de 
compensatie van de bijbehorende kosten 
vorderen als de luchtvaartmaatschappij 
die de vlucht uitvoert verzuimt 
herroutering als optie aan te bieden 
krachtens artikel 8, lid 1, onder b).'

Or. en

Motivering

Als het vluchtschema te ingrijpend gewijzigd is, wordt passagiers de mogelijkheid geboden te 
verzoeken om compensatie of herroutering. Bovendien moeten passagiers in overeenstemming 
met de nieuwe bepaling in artikel 8, lid 6 bis de mogelijkheid krijgen om zelf de herroutering 
te regelen en de compensatie van de bijbehorende kosten te vorderen als de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert verzuimt herroutering als optie aan te bieden.



PE510.868v02-00 36/83 PR\1002222NL.doc

NL

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) vijf uur of meer na de geplande 
aankomsttijd voor alle intracommunautaire 
reizen en voor reizen van/naar derde 
landen van hoogstens 3 500 km;

(a) drie uur of meer na de geplande 
aankomsttijd voor alle intracommunautaire 
reizen en voor reizen van/naar derde 
landen van hoogstens 3 500 km;

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het arrest van het Europees Hof van Justitie in de 
gevoegde zaken C-402/07 en C-432/07, Sturgeon vs Condor en Böck & Lepuschitz vs Air 
France, op grond waarvan passagiers bij lange vertragingen, d.w.z. van meer dan drie uur, 
dezelfde rechten hebben als passagiers van wie de vlucht geannuleerd is. De rapporteur stelt 
dan ook voor het ijkpunt van vijf uur te vervangen door een ijkpunt van drie uur. De 
rapporteur schaart zich achter het standpunt van de Commissie dat de ijkpunten gelijk moeten 
zijn voor alle reizen binnen de EU.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) negen uur of meer na de geplande 
aankomsttijd voor reizen van/naar derde 
landen tussen 3 500 en 6 000 km;

(b) vijf uur of meer na de geplande 
aankomsttijd voor reizen van/naar derde 
landen van 3 500 km of meer;

Or. en

Motivering

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 
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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.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) twaalf uur of meer na de geplande 
aankomsttijd voor reizen van/naar derde 
landen van 6 000 km of meer.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het voorstel is om de ijkpunten twaalf uur en 6 000 km of meer te schrappen en zo beter aan 
te sluiten bij artikel 6, lid 2, en luchtvaartmaatschappijen en passagiers meer duidelijkheid te 
bieden. Met het schrappen van punt c) wordt de logica van de amendementen op artikel 6, lid 
2, onder a) en b) gevolgd, waarin het ijkpunt op 3 500 km of minder resp. op 3 500 km of 
meer wordt gesteld. Andere ijkpunten zijn overbodig.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een luchtvaartmaatschappij die een 
vlucht uitvoert, is niet verplicht 
compensatie te betalen overeenkomstig 
artikel 7 als zij kan aantonen dat de 
vertraging of wijziging van het 
vluchtschema veroorzaakt is door 
buitengewone omstandigheden en dat de 
vertraging of wijziging van het 
vluchtschema ondanks het treffen van alle 
redelijke maatregelen niet kon worden 
voorkomen. Dergelijke buitengewone 

4. Een luchtvaartmaatschappij die een 
vlucht uitvoert, is niet verplicht 
compensatie te betalen overeenkomstig 
artikel 7 indien zij kan aantonen dat aan 
twee voorwaarden is voldaan:
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omstandigheden kunnen alleen worden 
ingeroepen als ze een invloed hebben op de 
desbetreffende vlucht of de vorige vlucht 
die met hetzelfde luchtvaartuig werd 
uitgevoerd.

– de vertraging of wijziging van het 
vluchtschema is veroorzaakt door 
buitengewone omstandigheden, en

– de vertraging of wijziging van het 
vluchtschema kon ondanks het correct 
treffen van alle maatregelen niet worden 
voorkomen.

Als er technische gebreken ontstaan, 
kunnen dergelijke buitengewone 
omstandigheden alleen worden ingeroepen 
als ze een invloed hebben op de 
desbetreffende vlucht of de vorige vlucht 
die met hetzelfde luchtvaartuig werd 
uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met het amendement op artikel 5, lid 3. Het is erop 
gericht te verduidelijken dat aan beide voorwaarden moet worden voldaan om 
luchtvaartmaatschappijen die de vlucht uitvoeren te ontheffen van compensatiebetalingen in 
geval van lange vertragingen. Het woord "correct" biedt minder ruimte voor interpretatie met 
betrekking tot alle maatregelen die moeten worden getroffen om de annulering te voorkomen.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 5
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Als een vertraging op het tarmac meer 
dan één uur duurt, stelt de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert, met inachtneming van de 
veiligheidsvoorschriften, gratis 
toiletfaciliteiten en drinkwater ter 
beschikking, zorgt zij voor passende 

5. Als een vertraging op het tarmac meer 
dan één uur duurt, stelt de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert, met inachtneming van de 
veiligheidsvoorschriften, gratis 
toiletfaciliteiten en drinkwater ter 
beschikking, zorgt zij voor passende 
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verwarming of koeling van de 
passagierscabine en ziet zij erop toe dat 
passende medische bijstand beschikbaar is, 
indien nodig. Als een vertraging op het 
tarmac de maximumduur van vijf uur 
bereikt, keert het luchtvaartuig terug naar 
de gate of naar een ander geschikt 
uitstappunt waar de passagiers kunnen 
uitstappen en dezelfde bijstand kunnen 
genieten als vermeld in lid 1, tenzij het 
luchtvaartuig zijn plaats op het tarmac niet 
kan verlaten om veiligheids- of 
beveiligingsredenen.'

verwarming of koeling van de 
passagierscabine en ziet zij erop toe dat 
passende medische bijstand beschikbaar is, 
indien nodig. Als een vertraging op het 
tarmac de maximumduur van twee uur
bereikt, keert het luchtvaartuig terug naar 
de gate of naar een ander geschikt 
uitstappunt waar de passagiers kunnen 
uitstappen en dezelfde bijstand kunnen 
genieten als vermeld in lid 1, tenzij het 
luchtvaartuig zijn plaats op het tarmac niet 
kan verlaten om veiligheids- of 
beveiligingsredenen.'

Or. en

Motivering

Een vertraging op het tarmac van minimaal vijf uur voordat passagiers mogen uitstappen, 
lijkt te lang en moet worden gewijzigd in twee uur.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 bis – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als een passagier een aansluitende 
vlucht mist ten gevolge van een vertraging 
of wijziging van het vluchtschema van een 
voorgaande vlucht, biedt de 
communautaire luchtvaartmaatschappij die 
de aansluitende vlucht uitvoert de 
passagier het volgende aan:

1. Als een passagier een aansluitende 
vlucht mist ten gevolge van een vertraging 
of wijziging van het vluchtschema van een 
voorgaande vlucht, biedt de 
communautaire luchtvaartmaatschappij die 
de voorgaande vlucht heeft uitgevoerd de 
passagier het volgende aan:

Or. en

Motivering

Passagiers die hun aansluitende vlucht missen, moeten bijstand, verzorging, een herroutering 
en compensatie aangeboden krijgen door de luchtvaartmaatschappij die de voorgaande 
vlucht heeft uitgevoerd en de vertraging op het overstappunt heeft veroorzaakt, en niet door 
de luchtvaartmaatschappij die de op tijd vertrokken aansluitende vlucht heeft uitgevoerd.
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Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 bis – lid 1 – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) als de geplande vertrektijd van de 
alternatieve vlucht of het andere vervoer 
dat krachtens artikel 8 wordt aangeboden 
minstens 5 uur later is dan de geplande 
vertrektijd van de gemiste vlucht en de 
vertraging één of meer nachten omvat: de 
in artikel 9, lid 1, onder b) en c), 
gespecificeerde bijstand.

(iii) als de geplande vertrektijd van de 
alternatieve vlucht of het andere vervoer 
dat krachtens artikel 8 wordt aangeboden 
minstens 3 uur later is dan de geplande 
vertrektijd van de gemiste vlucht en de 
vertraging nachtelijke uren omvat: de in 
artikel 9, lid 1, onder b) en c), 
gespecificeerde bijstand.

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met de vorige amendementen over de ijkpunten in
artikel 6. Daarnaast is er een verduidelijking nodig aangezien de huidige formulering ten 
onrechte zodanig kan worden opgevat dat er alleen gezorgd wordt voor accommodatie als de 
vertraging een hele nacht duurt.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als een passagier een aansluitende 
vlucht op een EU-luchthaven mist ten 
gevolge van een vertraging van een 
voorgaande vlucht, heeft hij recht op 
compensatie van de communautaire
luchtvaartmaatschappij die de voorgaande 
vlucht uitvoerde, overeenkomstig artikel 6, 
lid 2. De vertraging wordt berekend op 
basis van de geplande aankomsttijd op de 
eindbestemming.

2. Als een passagier een aansluitende 
vlucht op een EU-luchthaven mist ten 
gevolge van een gewijzigd vluchtschema 
of een vertraging van een voorgaande 
vlucht van ten minste 90 minuten op het 
overstappunt, heeft hij recht op 
compensatie van de in de Unie gevestigde
luchtvaartmaatschappij die de voorgaande 
vlucht uitvoerde, overeenkomstig artikel 6, 
lid 2. De totale vertraging wordt berekend 
op basis van de geplande aankomsttijd op 
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de eindbestemming.

Or. en

Motivering

Dit amendement is gericht op het verlichten van de onevenredige financiële last voor de 
eerste luchtvaartmaatschappij die vaak regionaal opereert en slechts een korte vertraging kan 
hebben gehad. Een minimale vertraging van 90 minuten van de voorgaande vlucht bij het 
overstappunt geeft passagiers het recht op compensatie, mits de vertraging op de 
eindbestemming van de reis meer dan drie resp. vijf uur bedraagt. Deze tweeledige 
voorwaarde is gerechtvaardigd als de in de EU gevestigde luchtvaartmaatschappij die de 
voorgaande vlucht heeft uitgevoerd weliswaar een korte vertraging veroorzaakt, maar 
waardoor een veel langere vertraging ontstaat op de eindbestemming.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Leden 1 en 2 zijn ook van toepassing op 
luchtvaartmaatschappijen uit derde landen 
die een aansluitende vlucht uitvoeren naar 
of van een EU-luchthaven.'

4. Leden 1 en 2 zijn ook van toepassing op 
luchtvaartmaatschappijen uit derde landen 
die een aansluitende vlucht uitvoeren van 
een luchthaven binnen de Unie naar een 
andere luchthaven binnen de Unie, of van 
een luchthaven binnen de Unie naar een 
luchthaven buiten de Unie.'

Or. en

Motivering

De wijziging is nodig omwille van de consistentie met artikel 3, lid 1, over het 
toepassingsgebied van de verordening, en om problemen van extraterritorialiteit met 
luchtvaartmaatschappijen uit derde landen te voorkomen.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7 – letter a
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 7 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) In lid 1 wordt het woord "vluchten" 
vervangen door "reizen".

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement vormt één geheel met de hierna volgende amendementen op artikel 7, lid 1, 
onder a), b) en c) van onderhavige verordening. De vervanging van het woord "vluchten" 
door het woord "reizen" is ook van toepassing op die amendementen.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) In lid 1 wordt punt a) geschrapt.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de amendementen op artikel 7, lid 1, onder b) en c) van 
de bestaande verordening, die bedoeld zijn om de toepassing van het huidige systeem te 
vergemakkelijken en meer duidelijkheid te creëren voor passagiers en 
luchtvaartmaatschappijen. De rapporteur stelt voor de ijkpunten en de compensatiebedragen 
op elkaar af te stemmen door de volgende marges in te voeren: 300 EUR voor alle interne 
communautaire vluchten (ongeacht de vliegafstand); 300 EUR voor alle andere vluchten tot 
3 500 km; 600 EUR voor alle andere vluchten van meer dan 3 500 km.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7 – letter a ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 7 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) Lid 1, onder b), wordt vervangen 
door:
'(b) 300 EUR voor alle reizen binnen de 
Unie, en voor alle andere reizen van 
maximaal 3 500 km;

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de amendementen op artikel 7, lid 1, onder a) en c) van 
de bestaande verordening, die bedoeld zijn om de toepassing van het huidige systeem te 
vergemakkelijken en meer duidelijkheid te creëren voor passagiers en 
luchtvaartmaatschappijen. De rapporteur stelt voor de ijkpunten en de compensatiebedragen 
op elkaar af te stemmen door de volgende marges in te voeren: 300 EUR voor alle interne 
communautaire vluchten (ongeacht de vliegafstand); 300 EUR voor alle andere vluchten tot 
3 500 km; 600 EUR voor alle andere vluchten van meer dan 3 500 km.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7 – letter a quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 7 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a quater) Lid 1, onder c), wordt 
vervangen door:
'(c) 600 EUR voor alle reizen van meer 
dan 3 500 km.'

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de amendementen op artikel 7, lid 1, onder a) en b) van 
de bestaande verordening, die bedoeld zijn om de toepassing van het huidige systeem te 
vergemakkelijken en meer duidelijkheid te creëren voor passagiers en 
luchtvaartmaatschappijen. De rapporteur stelt voor de ijkpunten en de compensatiebedragen 
op elkaar af te stemmen door de volgende marges in te voeren: 300 EUR voor alle interne 
communautaire vluchten (ongeacht de vliegafstand); 300 EUR voor alle andere vluchten tot 
3 500 km; 600 EUR voor alle andere vluchten van meer dan 3 500 km.
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Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 vermelde compensatie wordt
contant, via (elektronische) overschrijving 
of met een bankcheque betaald.

3. In overleg met de passagier wordt de in 
lid 1 vermelde compensatie contant of via 
(elektronische) overschrijving betaald.

Or. en

Motivering

Er doen zich problemen voor met luchtvaartmaatschappijen die compensaties via een 
bankcheque uitkeren.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 7 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De luchtvaartmaatschappij kan een 
vrijwillige overeenkomst sluiten met de 
passagier ter vervanging van de in lid 1 
uiteengezette compensatiebepalingen, voor 
zover deze overeenkomst wordt bevestigd 
door een document dat door de passagier is 
ondertekend en waarin hij wordt herinnerd 
aan het recht op compensatie uit hoofde 
van deze verordening. 

5. De luchtvaartmaatschappij kan een 
vrijwillige overeenkomst sluiten met de 
passagier ter vervanging van de in lid 1 
uiteengezette compensatiebepalingen door 
andere geldelijke prestaties met ten minste 
dezelfde waarde (bijvoorbeeld 
tegoedbonnen voor vluchten ter waarde 
van het volledige compensatiebedrag), 
voor zover deze overeenkomst wordt 
bevestigd door een document dat door de 
passagier is ondertekend en waarin hij 
wordt herinnerd aan het recht op 
compensatie uit hoofde van deze 
verordening.'

Or. de
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Motivering

Er moet een ondergrens van 100 % van de tegenwaarde van de vordering worden gesteld om 
het recht van passagiers op compensatie correct te handhaven. Het moet duidelijk zijn dat een 
vrijwillige overeenkomst uitsluitend betrekking heeft op de wijze van compensatie maar niet 
op het recht op compensatie zelf.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 8 – lid 1 – letter a – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) terugbetaling van de ticketprijs binnen 
zeven dagen na het verzoek van de 
passagier, op de in artikel 7, lid 3, bepaalde 
wijze, voor het gedeelte of de gedeelten 
van de reis die niet zijn afgelegd en voor 
het gedeelte of de gedeelten die reeds zijn 
afgelegd indien verder reizen in het licht 
van het oorspronkelijke reisplan van de 
passagier geen zin meer heeft, alsmede, in 
voorkomend geval,

(a) terugbetaling van de ticketprijs binnen 
zeven werkdagen na het verzoek van de 
passagier, op de in artikel 7, lid 3, bepaalde 
wijze, voor het gedeelte of de gedeelten 
van de reis die niet zijn afgelegd en voor 
het gedeelte of de gedeelten die reeds zijn 
afgelegd indien verder reizen in het licht 
van het oorspronkelijke reisplan van de 
passagier geen zin meer heeft, alsmede, in 
voorkomend geval,

Or. en

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Als passagiers de in lid 1, onder b), 
vermelde optie kiezen, hebben zij het recht 
op herroutering met een andere 
luchtvaartmaatschappij of een andere 
vervoerswijze als de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert de passagier niet met haar eigen 
diensten binnen 12 uur na de geplande 

5. Als passagiers de in lid 1, onder b), 
vermelde optie kiezen, hebben zij, indien 
beschikbaar en mits er redelijke en 
vergelijkbare alternatieven bestaan, het 
recht op zo snel mogelijke herroutering 
met een andere luchtvaartmaatschappij of 
een andere vervoerswijze als de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
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aankomsttijd ter bestemming kan brengen. 
Onverminderd artikel 22, lid 1, van 
Verordening (EG) nr. 1008/2008 mogen 
de andere luchtvaartmaatschappijen of 
vervoersexploitanten aan de 
luchtvaartmaatschappij waarmee het 
vervoerscontract werd gesloten geen prijs 
vragen die hoger is dan de gemiddelde 
prijs die hun eigen passagiers in de 
voorbije drie maanden voor 
gelijkwaardige diensten hebben betaald.

uitvoert de passagier niet met haar eigen 
diensten binnen 12 uur na de geplande 
aankomsttijd ter bestemming kan brengen. 
De passagier heeft het recht de 
herroutering met een andere 
vervoerswijze te weigeren, en behoudt in 
dat geval zijn/haar recht op de in artikel 9 
uiteengezette verzorging tijdens het 
wachten op de herroutering.

Or. en

Motivering

Er mogen geen prijsbeperkingen en voorwaarden bestaan die het gebruik van een bepaalde 
vervoerswijze verplicht stellen vanwege de tekortkomingen van een andere vervoerswijze. 
Verder is onduidelijk hoe het concept van een "prijs die hoger is dan de gemiddelde prijs die 
hun eigen passagiers in de voorbije drie maanden voor gelijkwaardige diensten hebben 
betaald" in de praktijk kan worden opgelegd. Daarnaast wordt in het amendement 
gespecificeerd dat de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert en waarvan de diensten 
zijn verstoord, verplicht blijft om het vervoer van een passagier te regelen.

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Telkens als passagiers overeenkomstig 
lid 1 een volledige of gedeeltelijke 
herroutering met een andere vervoerswijze 
krijgen aangeboden, is deze verordening
van toepassing op het vervoer met die 
andere vervoerswijze als betrof het vervoer 
met een luchtvaartuig met vaste vleugels.

6. Telkens als passagiers overeenkomstig 
lid 1 een volledige of gedeeltelijke 
herroutering met een andere vervoerswijze 
krijgen aangeboden, is artikel 6 bis van 
toepassing op het vervoer met die andere 
vervoerswijze in overeenstemming met de 
geldende herrouteringsafspraken die zijn 
gemaakt tussen de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert en de andere vervoerswijze.

Or. en
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Motivering

Opgemerkt moet worden dat er herrouteringsafspraken bestaan tussen verschillende 
vervoerswijzen waarin de voorwaarden voor herrouteringen gedetailleerd uiteen worden 
gezet en die ook van toepassing zouden zijn in deze specifieke gevallen.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 8 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 8 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) In artikel 8 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
'6 bis. De passagier kan zelf zijn/haar 
herroutering regelen en de compensatie 
van de bijbehorende kosten vorderen als 
de luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert verzuimt herroutering als optie 
aan te bieden krachtens artikel 1, 
onder b).'

Or. en

Motivering

De passagier moet ook de mogelijkheid hebben om zijn/haar herroutering zelf te regelen 
zonder het recht te verliezen op vordering van een terugbetaling van de daaruit 
voortvloeiende kosten. 

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9 – letter -a (nieuw)
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) Lid 1, onder a), wordt vervangen door 
de volgende tekst:
'(a) maaltijden en verfrissingen;'



PE510.868v02-00 48/83 PR\1002222NL.doc

NL

Or. en

Motivering

De formulering " in redelijke verhouding tot de wachttijd" moet worden geschrapt, want voor 
alle gevallen waarin wordt verwezen naar artikel 9, lid 1, onder a) – annulering, lange 
vertragingen en aansluitende vluchten – wordt voorgesteld de tekst "twee uur wachttijd na de 
oorspronkelijk geplande vertrektijd" toe te voegen aan de herziene verordening.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Lid 2 wordt vervangen door:
'2. Bovendien kunnen de passagiers twee 
gratis telefoongesprekken voeren of twee 
gratis fax- of e-mailberichten verzenden.

Or. en

Motivering

De telex is een verouderd communicatiemiddel.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9 – letter a ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) Lid 3 wordt vervangen door:
'3. Bij het toepassen van dit artikel 
schenkt de luchtvaartmaatschappij die 
de vlucht uitvoert bijzondere aandacht 
aan de behoeften van gehandicapten en 
personen met beperkte mobiliteit en hun 
eventuele begeleiders, alsook aan de 
behoeften van alleenreizende kinderen.'
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Or. en

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 9 – letter b
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

‘4. Als de luchtvaartmaatschappij die de 
vlucht uitvoert kan aantonen dat de 
annulering, vertraging of wijziging van het 
vluchtschema werd veroorzaakt door 
buitengewone omstandigheden en dat de 
annulering, vertraging of wijziging van het 
vluchtschema ondanks het treffen van alle 
redelijke maatregelen niet kon worden 
voorkomen, mag zij de totale kosten van 
de accommodatie die overeenkomstig lid 1, 
onder b), ter beschikking moet worden 
gesteld, beperken tot 100 euro per nacht en 
per passagier en tot maximum drie 
nachten. Als de luchtvaartmaatschappij die 
de vlucht uitvoert ervoor kiest deze 
beperking toe te passen, moet zij de 
passagiers niettemin informatie verstrekken 
over accommodatie die na deze drie 
nachten beschikbaar is; deze verplichting 
komt bovenop de in artikel 14 vermelde 
informatieverplichting.'

‘4. Als de luchtvaartmaatschappij die de 
vlucht uitvoert kan aantonen dat de 
annulering, vertraging of wijziging van het 
vluchtschema werd veroorzaakt door 
buitengewone omstandigheden en dat de 
annulering, vertraging of wijziging van het 
vluchtschema ondanks het correct treffen 
van alle redelijke maatregelen niet kon 
worden voorkomen, mag zij de totale 
kosten van de accommodatie die 
overeenkomstig lid 1, onder b), ter 
beschikking moet worden gesteld, 
beperken tot 125 euro per nacht en per 
passagier. Als een passagier zijn of haar 
eigen accommodatie regelt, kan de 
luchtvaartmaatschappij de kosten daarvan 
beperken tot 125 euro per nacht voor 
maximaal drie nachten. Als de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert ervoor kiest deze beperking toe te 
passen, moet zij de passagiers niettemin 
informatie verstrekken over accommodatie 
die na deze drie nachten beschikbaar is. Dit 
laat ten alle tijde de verplichting van de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert om met spoed voor accommodatie 
te zorgen onverlet, naast de in artikel 14 
vermelde informatieverplichting.'

Or. de

Motivering

De limiet van 100 euro per persoon per nacht voor accommodatie moet worden verhoogd. De 
duur van de accommodatie moet onbeperkt zijn, behalve in gevallen waarin de passagier zelf 
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zorgt voor accommodatie. In dat geval kan van passagiers redelijkerwijs verwacht worden 
dat ze accepteren dat luchtvaartmaatschappijen de periode beperken waarvoor 
accommodatiekosten worden betaald. Doorslaggevend hierbij is dat 
luchtvaartmaatschappijen zelfs in buitengewone omstandigheden prioriteit moeten geven aan 
het regelen van accommodatie.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt -10 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 10 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-10) in artikel 10, lid 2, komt de aanhef 
als volgt te luiden:
'2. Indien de luchtvaartmaatschappij die 
de vlucht uitvoert een passagier in een 
lagere klasse plaatst dan die waarvoor 
een ticket is gekocht, vindt er, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 
7, lid 3, binnen zeven werkdagen
terugbetaling plaats'

Or. en

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt -11 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-11) Artikel 11, lid 2, komt als volgt te 
luiden:
'2. In geval van instapweigering, 
annulering of enigerlei vertraging 
hebben gehandicapten en personen met 
beperkte mobiliteit en hun eventuele 
begeleiders, alsmede alleenreizende 
kinderen, er recht op dat de in artikel 9 
bedoelde bijstand hun zo spoedig 
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mogelijk wordt geboden.
De accommodatie voor gehandicapten en 
personen met beperkte mobiliteit is 
toegankelijk, de informatie over hun 
rechten wordt verstrekt door middel van 
een communicatie-uiting die aangepast is 
aan hun behoeften, en er wordt 
tegemoetgekomen aan de eventuele 
behoefte aan blindengeleidehonden.'

Or. en

Motivering

De behoeften van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit worden beter 
beschermd door dit amendement.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert, past de in artikel 9, leden 4 en 5, 
vermelde beperkingen niet toe als de 
passagier een persoon met beperkte 
mobiliteit, een begeleider van een persoon 
met beperkte mobiliteit, een onbegeleid 
kind, een zwangere vrouw of een persoon 
met specifieke medische behoeften is, voor 
zover de luchtvaartmaatschappij of haar 
vertegenwoordiger of de organisator 
minstens 48 uur vóór de geplande 
vertrektijd van de vlucht in kennis is 
gesteld van de bijzondere behoeften. Deze 
kennisgeving geldt voor de volledige reis 
en de terugreis, als voor beide reizen een 
contract met dezelfde 
luchtvaartmaatschappij is gesloten.

3. De luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert, past de in artikel 9, leden 4 en 5, 
vermelde beperkingen niet toe als de 
passagier gehandicapt is of een persoon 
met beperkte mobiliteit, een begeleider van 
een persoon met beperkte mobiliteit, een 
onbegeleid kind, een zwangere vrouw of 
een persoon met specifieke medische 
behoeften is, voor zover de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert of haar vertegenwoordiger of de 
organisator minstens 48 uur vóór de 
geplande vertrektijd van de vlucht in 
kennis is gesteld van de bijzondere 
behoeften. Deze kennisgeving geldt voor 
de volledige reis en de terugreis, als voor 
beide reizen een contract met dezelfde 
luchtvaartmaatschappij is gesloten.

Or. en
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Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In gevallen waarin een 
luchtvaartmaatschappij die een vlucht 
uitvoert compensatie betaalt of voldoet aan 
de overige verplichtingen die krachtens 
deze verordening op haar rusten, mag geen 
enkele bepaling van deze verordening of 
van de nationale wetgeving worden 
uitgelegd als een beperking van het recht 
van de luchtvaartmaatschappij om van een 
derde partij die heeft bijgedragen tot de 
gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven 
tot de compensatie of andere 
verplichtingen, compensatie te vragen 
voor de kosten die uit hoofde van deze 
verordening moeten worden gemaakt.

In gevallen waarin een 
luchtvaartmaatschappij die een vlucht 
uitvoert compensatie betaalt of voldoet aan 
de overige verplichtingen die krachtens 
deze verordening op haar rusten en 
onverminderd de bestaande contracten 
voor de afwijzing van aansprakelijkheid 
tussen derde partijen, mag geen enkele 
bepaling van deze verordening of van de 
nationale wetgeving worden uitgelegd als 
een beperking van het recht van de 
luchtvaartmaatschappij om van een derde 
partij die heeft bijgedragen tot de 
gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven 
tot de compensatie of andere 
verplichtingen, de kosten te vergoeden die 
uit hoofde van deze verordening moeten 
worden gemaakt.

Or. en

Motivering

Bestaande contracten voor de afwijzing van aansprakelijkheid (bijv. tussen luchthavens en 
luchtvaartmaatschappijen) moeten onaangetast blijven door deze bepaling. Het moet 
duidelijk zijn dat het hier niet gaat om passagiers. 

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 14 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
'1 bis. Tijdens de uren waarin zij vluchten 
uitvoeren, zorgen 
luchtvaartmaatschappijen op elke 
luchthaven die ze aandoen voor de 
aanwezigheid van een contactpersoon of 
een derde partij in opdracht van de 
luchtvaartmaatschappij in kwestie, die 
passagiers moet voorzien van de nodige 
informatie over hun rechten, met inbegrip 
van klachtenprocedures, bijstand moet 
verlenen en onmiddellijke actie moet 
ondernemen bij een vluchtonderbreking 
of bij verloren of vertraagde bagage.'

Or. en

Motivering

De aanwezigheid van een contactpersoon ter plaatse die de luchtvaartmaatschappij op de 
luchthaven vertegenwoordigt en die in geval van nood onmiddellijk actie kan ondernemen 
namens de luchtvaartmaatschappij zou helpen om te garanderen dat passagiers hun rechten 
kunnen uitoefenen. Alleen luchtvaartmaatschappijen beschikken over alle informatie bij 
vluchtverstoringen en bagage die kwijtgeraakt is of te laat is aangekomen. De 
informatievoorziening aan passagiers over hun rechten en mogelijkheden voor klachten en 
vorderingen moet worden verbeterd.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten behoeve van blinden en visueel 
gehandicapten wordt het bepaalde van dit 
artikel met behulp van alternatieve 
passende middelen toegepast.

3. Ten behoeve van gehandicapten of 
personen met beperkte mobiliteit, met 
name blinden en visueel gehandicapten 
wordt het bepaalde van dit artikel met 
behulp van alternatieve passende middelen 
toegepast.
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Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met eerdere amendementen over de volledige definitie 
van een "gehandicapte of een persoon met beperkte mobiliteit", en verruimt de groep 
personen om alle gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit te omvatten.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het luchthavenbeheersorgaan ziet erop 
toe dat algemene informatie over 
passagiersrechten duidelijk en zichtbaar 
wordt uitgehangen in de passagierszones 
van de luchthaven. Zij ziet er ook op toe 
dat de passagiers die aanwezig zijn in de 
luchthaven informatie krijgen over de 
annulering van hun vlucht en over hun 
rechten als de luchtvaartmaatschappij 
onverwacht haar activiteiten stopzet ten 
gevolge van insolventie of de intrekking 
van haar exploitatievergunning.

4. Het luchthavenbeheersorgaan ziet erop 
toe dat algemene informatie over 
passagiersrechten duidelijk en zichtbaar 
wordt uitgehangen in de passagierszones 
van de luchthaven. Uitgaand van de 
ontvangen informatie ziet zij er ook op toe 
dat de passagiers die aanwezig zijn op de 
luchthaven informatie krijgen over de 
oorzaken en hun rechten bij vertragingen 
en vluchtverstoringen, zoals de annulering 
van hun vlucht, en over hun rechten als de 
luchtvaartmaatschappij onverwacht haar 
activiteiten stopzet, bijvoorbeeld ten 
gevolge van insolventie of de intrekking 
van haar exploitatievergunning.

Or. en

Motivering

Luchthavenbeheersorganen hebben geen informatie over afzonderlijke passagiers. Ze moeten 
de informatie uit de eerste hand ontvangen van luchtvaartmaatschappijen om bovenstaande 
verplichting na te kunnen komen.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 14 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Als de passagier zijn ticket niet 
rechtstreeks koopt bij de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert maar bij een in de Unie gevestigde 
tussenpersoon, verstrekt deze
tussenpersoon de contactgegevens van de 
passagier aan de luchtvaartmaatschappij, 
voor zover de passagier daartoe 
uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming
heeft gegeven. Deze toestemming mag 
alleen worden gegeven op "opt in"-basis. 
De luchtvaartmaatschappij mag deze
contactgegevens uitsluitend gebruiken om 
de bij dit artikel vastgestelde 
informatieverplichting na te komen en niet 
voor marketingdoeleinden; zij schrapt de 
contactgegevens binnen 72 uur na 
uitvoering van het vervoerscontract. De 
verwerking, raadpleging en opslag van 
deze gegevens vinden plaats 
overeenkomstig Richtlijn 95/46/EG van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens.

6. Als de passagier zijn ticket niet 
rechtstreeks koopt bij de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert maar bij een in de Unie gevestigde 
tussenpersoon, verstrekt die tussenpersoon 
de contactgegevens van de passagier aan 
de luchtvaartmaatschappij, voor zover de 
passagier daartoe zijn/haar goedkeuring 
heeft gegeven. Die goedkeuring mag 
alleen worden gegeven op "opt in"-basis. 
De luchtvaartmaatschappij mag die
contactgegevens uitsluitend gebruiken om 
de bij dit artikel vastgestelde 
informatieverplichting na te komen en niet 
voor marketingdoeleinden; zij schrapt de 
contactgegevens binnen 72 uur na 
uitvoering van het vervoerscontract. De
goedkeuring van de passagier voor het 
doorgeven van zijn/haar contactgegevens 
aan de luchtvaartmaatschappij en voor de
verwerking, raadpleging en opslag van die 
gegevens vindt plaats overeenkomstig 
Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens.

Or. en

Motivering

De toestemming van de passagier moet worden verkregen in overeenstemming met de 
geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, waarin de precieze vorm waarin 
toestemming wordt verleend ("schriftelijk") niet nader wordt gespecificeerd. De term 
"toestemming" wordt vervangen door "goedkeuring", in overeenstemming met de formulering 
inde Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.
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Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 13
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 14 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Een tussenpersoon wordt vrijgesteld van 
de toepassing van lid 6 als hij kan 
aantonen dat er een alternatief systeem 
bestaat dat garandeert dat de passagier in 
kennis wordt gesteld zonder dat de 
relevante contactgegevens hoeven te 
worden meegedeeld.

7. Een tussenpersoon wordt vrijgesteld van 
de verplichtingen uit hoofde van lid 6 als 
hij kan aantonen dat er een alternatief 
systeem bestaat dat garandeert dat de 
passagier in kennis wordt gesteld zonder 
dat de relevante contactgegevens hoeven te 
worden meegedeeld of waarin de 
passagier ervoor heeft gekozen zijn/haar 
contactgegevens niet op te geven.

Or. en

Motivering

Tussenpersonen mogen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verstrekken van informatie 
als passagiers ervoor hebben gekozen hun contactgegevens niet op te geven.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat wijst een nationaal 
handhavingsorgaan aan dat 
verantwoordelijk is voor de handhaving 
van de verordening met betrekking tot 
vluchten vanop de luchthavens die zich op 
het grondgebied van deze lidstaat bevinden 
en met betrekking tot vluchten vanuit een 
derde land naar deze luchthavens. De 
lidstaten delen de Commissie mee welk 
orgaan overeenkomstig dit lid is 
aangewezen.

1. Elke lidstaat wijst een nationaal 
handhavingsorgaan aan dat 
verantwoordelijk is voor de handhaving 
van de verordening met betrekking tot 
schendingen van deze verordening op 
luchthavens die zich op het grondgebied 
van deze lidstaat bevinden, vluchten vanaf
de luchthavens die zich op het grondgebied 
van deze lidstaat bevinden en met 
betrekking tot vluchten vanuit een derde 
land naar deze luchthavens. De lidstaten 
delen de Commissie mee welk orgaan 
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overeenkomstig dit lid is aangewezen.

Or. en

Motivering

De verordening is ook van toepassing op schendingen die plaatsvinden op luchthavens op het 
grondgebied van de EU-lidstaten.

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 16 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De door de lidstaten vastgestelde 
sancties voor inbreuken op deze 
verordening moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn.

3. De door de lidstaten vastgestelde 
sancties voor inbreuken op deze 
verordening moeten geloofwaardig, 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn.

Or. en

Motivering

Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten wat betreft de sancties die kunnen 
worden opgelegd aan luchtvaartmaatschappijen voor niet-naleving van Verordening 
261/2004 (een boete van maximaal 4,5 miljoen euro in Spanje tegenover een boete van 
minder dan 1 000 euro in Polen of Roemenië). Vaak valt de maximale boete lager uit dan de 
kosten die luchtvaartmaatschappijen moeten betalen als ze de verordening wel naleven. In die 
gevallen is er geen economische drijfveer voor de luchtvaartmaatschappij om de verordening 
na te leven. Sancties moeten strikt genoeg zijn voor bedrijven om een financiële stok achter de 
deur te hebben om de verordening consistent na te leven.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 14
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien bij de artikelen 16 en 16 bis 4. In overeenstemming met Richtlijn 
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verschillende organen zijn aangewezen, 
worden rapporteringsmechanismen
opgezet om de uitwisseling van informatie 
tussen die organen te garanderen, zodat 
het nationale handhavingsorgaan zijn 
toezichts- en handhavingstaken kan 
uitvoeren en het bij artikel 16 bis 
opgerichte orgaan de informatie kan 
verzamelen die nodig is om individuele 
klachten te onderzoeken.

2013/11/EU worden 
samenwerkingsmechanismen opgezet 
tussen het nationale handhavingsorgaan 
en het op grond van artikel 16 bis 
aangewezen orgaan, die onder andere 
bestaan uit wederzijdse 
informatie-uitwisseling, zodat het 
nationale handhavingsorgaan zijn 
toezichts- en handhavingstaken kan 
uitvoeren en het bij artikel 16 bis 
opgerichte orgaan de informatie en 
technische expertise kan verzamelen die 
nodig zijn om individuele klachten te 
behandelen. Daarnaast wordt er een 
mechanisme voor de hele Unie opgezet 
tussen alle organen die uit hoofde van dit 
artikel en artikel 16 bis zijn aangewezen 
om toe te zien op de uitwisseling van 
informatie over schendingen, sancties en 
optimale handhavingsmethoden tussen 
alle lidstaten.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de nieuwe ADR-richtlijn wordt op het niveau van elke lidstaat 
voorzien in dergelijke informatie- en samenwerkingsmechanismen tussen nationale 
handhavingsorganen en organen voor alternatieve geschillenbeslechting. De rapporteur is 
van mening dat soortgelijke mechanismen ook moeten bestaan op intracommunautair niveau. 
Een regelmatige uitwisseling van informatie tussen alle nationale handhavingsorganen en 
organen voor alternatieve geschillenbeslechting van de EU zou resulteren in een betere 
toepassing van de verordening. In eerdere resoluties is al gepleit voor nauwere samenwerking 
tussen alle nationale handhavingsorganen waardoor de rol van de Commissie echter ook niet 
in het geding komt.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 14 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 16 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

14 bis. In artikel 16 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
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'6 bis. In afwachting van de omzetting van 
de bepalingen van Richtlijn 2013/11 door 
de lidstaten, mag elke passagier bij elk 
krachtens lid 3 aangewezen nationaal 
handhavingsorgaan een klacht indienen 
over een vermeende inbreuk op deze 
verordening op een luchthaven op het 
grondgebied van een lidstaat of met 
betrekking tot vluchten van een derde 
land naar deze luchthavens.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om te waarborgen dat de nationale handhavingsorganen de 
bevoegde autoriteit blijven voor de behandeling van klachten tot aan de inwerkingtreding van 
de ADR-richtlijn in 2015. Zolang er nog geen nieuw orgaan voor geschillenbeslechting wordt 
opgericht, moeten passagiers de mogelijkheid behouden om individuele klachten in te dienen 
bij een nationale handhavingsorgaan.

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 16 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op het ogenblik van de reservatie
verstrekken luchtvaartmaatschappijen de 
passagiers informatie over hun procedure 
voor de behandeling van vorderingen en 
klachten in verband met de in deze 
verordening uiteengezette rechten en over 
de relevante contactadressen waar de 
passagiers vorderingen en klachten kunnen 
indienen, inclusief via elektronische weg. 
De luchtvaartmaatschappijen verstrekken 
de passagiers ook informatie over het 
orgaan of de organen dat (die) bevoegd is 
(zijn) voor de behandeling van klachten 
van passagiers.

1. Luchtvaartmaatschappijen verstrekken 
de passagiers informatie over hun 
procedure voor de behandeling van 
vorderingen en klachten en over de uiterste 
termijnen daarvoor als genoemd in lid 2 
van dit artikel, in verband met de in deze 
verordening uiteengezette rechten en over 
de relevante contactadressen waar de 
passagiers vorderingen en klachten kunnen 
indienen, inclusief via elektronische weg. 
De luchtvaartmaatschappijen en, indien 
van toepassing de organisatoren,
verstrekken de passagiers ook informatie 
over het orgaan of de organen dat (die) 
bevoegd is (zijn) voor de behandeling van 
klachten van passagiers, als aangewezen 
door de lidstaten op grond van dit artikel 
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en artikel 16 bis. De relevante informatie 
wordt verstrekt tijdens het boekingsproces, 
is voor iedereen toegankelijk, wordt 
duidelijk vermeld op het ticket van de 
passagier en op de websites van de 
luchtvaartmaatschappij, en wordt 
uitgedeeld aan de balie van de 
luchtvaartmaatschappij op de luchthaven. 
De passagiers krijgen een 
klachtenformulier overhandigd.

Or. en

Motivering

De informatievoorziening aan passagiers met betrekking tot de vorderings- en 
klachtenprocedures moet worden verbeterd. De organisator stuurt de passagiers indien nodig 
algemene informatie door over de procedures, met inbegrip van de contactgegevens van de 
bevoegde organen.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 16 bis – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In artikel 16 bis wordt het volgende lid 
ingevoegd:
'1 bis. De bewijslast inzake de 
informatievoorziening aan de passagiers 
ligt bij de luchtvaartmaatschappij.'

Or. en

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 16 bis – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als een passagier bij de 
luchtvaartmaatschappij klacht wenst in te 
dienen met betrekking tot zijn rechten uit 
hoofde van deze verordening, moet hij 
deze uiterlijk drie maanden na de datum 
waarop de vlucht plaatsvond of was 
gepland bij de luchtvaartmaatschappij 
indienen. Binnen 7 dagen na ontvangst van 
de klacht bevestigt de 
luchtvaartmaatschappij de ontvangst van 
de klacht aan de passagier. Binnen twee 
maanden na ontvangst van de klacht geeft 
de luchtvaartmaatschappij de passagier een 
volledig antwoord.

2. Als een passagier bij de 
luchtvaartmaatschappij een klacht wenst in 
te dienen met betrekking tot zijn rechten uit 
hoofde van deze verordening, moet hij 
deze uiterlijk drie maanden na de datum 
waarop de vlucht plaatsvond of was 
gepland bij de luchtvaartmaatschappij 
indienen, onverminderd zijn/haar recht op 
toegang tot het rechtssysteem en 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting 
na het verstrijken van die periode van drie 
maanden. Binnen 7 dagen na ontvangst 
van de klacht bevestigt de 
luchtvaartmaatschappij de ontvangst van 
de klacht aan de passagier. Binnen twee 
maanden na ontvangst van de klacht geeft 
de luchtvaartmaatschappij de passagier een 
volledig antwoord. Als de 
luchtvaartmaatschappij niet binnen twee 
maanden een volledig antwoord geeft, 
wordt zij geacht de vorderingen van de 
passagier te hebben aanvaard.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt te onderstrepen dat de nationale wetgeving moet voorzien in 
beroepsmogelijkheden en dat dit geen vrijwillige optie is. De rechten uit hoofde van de 
verordening moeten uitvoerbaar zijn (zie jurisprudentie Sousa Rodriguez en Mc Donagh).

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 16 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Overeenkomstig de relevante EU-
wetgeving en nationale wetgeving wijst 
elke lidstaat een nationaal orgaan of 
organen aan dat (die) verantwoordelijk is 

3. Lidstaten zien erop toe dat 
luchtvaartpassagiers geschillen met 
luchtvaartmaatschappijen over de in deze 
verordening vastgestelde rechten en 
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(zijn) voor de buitengerechtelijke 
beslechting van geschillen tussen 
luchtvaartmaatschappijen en passagiers 
met betrekking tot de rechten uit hoofde 
van deze verordening.

plichten kunnen indienen bij 
onafhankelijke, doeltreffende en 
efficiënte instanties voor 
buitengerechtelijk geschillenbeslechting. 
Daartoe wijst elke lidstaat een nationaal 
orgaan of organen aan dat (die) 
verantwoordelijk is (zijn) voor de 
buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen tussen luchtvaartmaatschappijen 
en passagiers met betrekking tot de rechten 
en plichten uit hoofde van deze 
verordening. Voor geschillen die onder de 
werkingssfeer van Richtlijn 2013/11/EU 
vallen, is alleen die richtlijn van 
toepassing. Luchtvaartmaatschappijen 
houden zich aan het systeem voor 
alternatieve geschillenbeslechting, als 
bedoeld in Richtlijn 2013/11/EU.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de tekst aangepast in overeenstemming met de nieuwe Richtlijn 
2013/11/EU betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen (ADR) waarin 
wordt bepaald dat lidstaten een nationaal orgaan of nationale organen moeten oprichten om 
de ADR-richtlijn en deze herziene verordening na te leven.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 16 bis – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke passagier mag bij elk krachtens lid 
3 aangewezen nationaal orgaan een klacht 
indienen over een vermeende inbreuk op 
deze verordening op een luchthaven op het 
grondgebied van een lidstaat of met 
betrekking tot een vlucht van een derde 
land naar een luchthaven op dat 
grondgebied. Dergelijke klachten mogen 
ten vroegste twee maanden na het 
indienen van een klacht bij de betrokken 

4. Na ontvangst van het volledige 
antwoord van de luchtvaartmaatschappij 
mag de passagier in kwestie bij elk 
krachtens lid 3 aangewezen nationaal 
handhavingsorgaan een klacht indienen 
over een vermeende inbreuk op deze 
verordening op een luchthaven op het 
grondgebied van een lidstaat of met 
betrekking tot een vlucht van een 
luchthaven op het grondgebied van een 
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luchtvaartmaatschappij worden ingediend, 
tenzij de luchtvaartmaatschappij al een 
definitief antwoord op de klacht heeft 
gegeven.

lidstaat of van een derde land naar deze 
luchthavens. Dergelijke klachten mogen 
worden ingediend binnen een van tevoren 
gespecificeerde termijn, die wordt gesteld 
op niet minder dan een jaar nadat de 
passagier de klacht of vordering had 
ingediend bij de luchtvaartmaatschappij 
in kwestie.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt het artikel aangepast aan de nieuwe Richtlijn 2013/11/EU 
betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen (ADR).

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 16 bis – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Binnen zeven dagen na ontvangst van 
de klacht bevestigt het aangewezen 
orgaan de ontvangst van de klacht en
stuurt het een kopie naar het betrokken 
nationale handhavingsorgaan. De klager 
moet uiterlijk binnen drie maanden na 
ontvangst van de klacht een definitief 
antwoord krijgen. Het nationaal 
handhavingsorgaan ontvangt eveneens een 
kopie van het definitieve antwoord.

5. Als een aangewezen orgaan een klacht 
heeft ontvangen, brengt het de partijen bij 
het geschil op de hoogte zodra het alle 
documenten met de informatie over de 
klacht heeft ontvangen. Dit orgaan stuurt 
een kopie van de documenten in verband 
met de klacht naar het betrokken nationale 
handhavingsorgaan. De klager moet 
uiterlijk binnen 90 kalenderdagen nadat 
het aangewezen orgaan het volledige 
klachtendossier heeft ontvangen een 
definitief antwoord krijgen. Het nationaal 
handhavingsorgaan ontvangt eveneens een 
kopie van het definitieve antwoord.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt het artikel aangepast aan de nieuwe Richtlijn 2013/11/EU 
betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen (ADR).
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Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 16 bis – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 16 bis wordt het volgende lid 
ingevoegd:
'5 bis. Luchtvaartmaatschappijen delen 
hun contactgegevens voor de onder deze 
verordening vallende kwesties mee aan de 
uit hoofde van dit artikel aangewezen 
organen van de lidstaten waarin zij hun 
activiteiten uitvoeren.'

Or. en

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 15
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 16 ter – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie steunt de dialoog tussen 
de lidstaten over de nationale interpretatie 
en toepassing van deze verordening via het 
in artikel 16 quater vermelde comité.

1. De Commissie steunt de dialoog en 
bevordert de samenwerking tussen de 
lidstaten over de nationale interpretatie en 
toepassing van deze verordening via het in 
artikel 16 quater vermelde comité.

Or. en

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 16
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 17
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie brengt uiterlijk op 1 januari 
2017 bij het Europees Parlement en de 
Raad verslag uit over de werking en de 
resultaten van deze verordening, met name 
wat betreft het effect op de compensaties 
voor langdurige vertraging en de beperking 
van de accommodatie in buitengewone 
omstandigheden van lange duur. De 
Commissie brengt ook verslag uit over de 
verbeterde bescherming van passagiers op 
vluchten vanuit derde landen die door 
niet-communautaire
luchtvaartmaatschappijen worden 
uitgevoerd, in het kader van internationale 
luchtvervoersovereenkomsten.

De Commissie brengt uiterlijk op 1 januari 
2017 bij het Europees Parlement en de 
Raad verslag uit over de werking en de 
resultaten van deze verordening, met name 
wat betreft het effect op de compensaties 
voor langdurige vertraging en de beperking 
van de accommodatie in buitengewone 
omstandigheden van lange duur, 
problemen met de interpretatie van 
buitengewone omstandigheden, de door 
de nationale handhavingsorganen 
gepubliceerde statistieken over hun 
activiteiten, onder andere over sancties en 
hun bevindingen over verdachte 
praktijken door 
luchtvaartmaatschappijen, de geboekte 
vooruitgang bij de oprichting van 
nationale organen die verantwoordelijk 
zijn voor buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting en de activiteiten 
van deze organen. De Commissie brengt 
ook verslag uit over de verbeterde 
bescherming van passagiers op vluchten 
vanuit derde landen die door niet in de 
Unie gevestigde luchtvaartmaatschappijen 
worden uitgevoerd, in het kader van 
internationale 
luchtvervoersovereenkomsten.

Or. en

Motivering

De rapporteur is van mening dat de verslaglegging van de Commissie meer gedetailleerde 
informatie moet bevatten om de impact, de uitvoering en de handhaving van de verordening te 
kunnen evalueren.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1
Verordening (EG) nr. 97/2027
Artikel 3 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De communautaire 
luchtvaartmaatschappij stelt op de 
luchthaven een klachtenformulier ter 
beschikking waarmee de passagier
onmiddellijk een klacht kan indienen 
wegens beschadigde of vertraagde bagage. 
Een dergelijk klachtenformulier, dat de 
vorm kan aannemen van een Property 
Irregularity Report (PIR), wordt door de 
luchtvaartmaatschappij op de luchthaven 
aanvaard als een klacht uit hoofde van 
artikel 31, lid 2, van het Verdrag van 
Montreal. Deze mogelijkheid heeft geen 
invloed op het recht van de passagier om 
via andere middelen een klacht in te dienen 
binnen de in het Verdrag van Montreal 
gestelde termijnen.

2. Op alle luchthavens zet het
luchthavenbeheersorgaan een dienst op 
om passagiers te voorzien van een 
klachtenformulier waarmee ze onmiddellijk 
na aankomst een klacht kunnen indienen 
wegens beschadigde of vertraagde bagage. 
Een dergelijk klachtenformulier, dat de 
vorm kan aannemen van een Property 
Irregularity Report (PIR), wordt door de 
luchtvaartmaatschappij op de luchthaven 
aanvaard als een klacht uit hoofde van 
artikel 31, lid 2, van het Verdrag van 
Montreal. Deze mogelijkheid heeft geen 
invloed op het recht van passagiers om via 
andere middelen een klacht in te dienen 
binnen de in het Verdrag van Montreal 
voorgeschreven termijnen. Een voor de 
hele Unie gestandaardiseerd formulier 
vormt bijlage 2 bis bij deze verordening.

Or. en

Motivering

Om de procedure te versnellen in geval van verloren, vertraagde of beschadigde bagage, 
maakt een speciale bagageservicebalie op luchthavens het mogelijk de verzoeken van 
passagiers al bij aankomst te centraliseren. Een geharmoniseerd klachtenformulier dat in de 
hele EU wordt gebruikt, kan de procedure vergemakkelijken en wordt aan deze verordening 
gehecht.

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 4
Verordening (EG) nr. 97/2027
Artikel 6 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij het vervoer van ingecheckte 
rolstoelen of andere 
mobiliteitshulpmiddelen biedt de 
luchtvaartmaatschappij en haar agenten 
elke persoon met beperkte mobiliteit, zoals 

1. Bij het vervoer van ingecheckte 
rolstoelen of andere 
mobiliteitshulpmiddelen biedt de 
luchtvaartmaatschappij en haar agenten 
elke gehandicapte of persoon met beperkte 
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gedefinieerd in artikel 2, onder a), van 
Verordening (EG) nr. 1107/2006 de keuze 
om bij de boeking of ten laatste wanneer de 
hulpmiddelen aan de 
luchtvaartmaatschappij worden 
overgedragen gratis een bijzondere 
belangenverklaring af te leggen, 
overeenkomstig artikel 22, lid 2, van het 
Verdrag van Montreal.

mobiliteit, zoals gedefinieerd in artikel 2, 
onder a), van Verordening (EG) nr. 
1107/2006 de keuze om bij de boeking of 
ten laatste wanneer de hulpmiddelen aan de 
luchtvaartmaatschappij worden 
overgedragen gratis een bijzondere 
belangenverklaring af te leggen, 
overeenkomstig artikel 22, lid 2, van het 
Verdrag van Montreal. Een 
modelformulier voor deze 
belangenverklaring is opgenomen in 
bijlage 2 ter bij deze verordening.

Or. en

Motivering

Een modelformulier kan bijdragen aan de vereenvoudiging van de declaratieprocedure. Dit 
formulier kan zowel passagiers als luchtvaartmaatschappijen richtsnoeren aanreiken voor het 
verstrekken van relevante informatie en de benodigde documentatie in het geval van 
vernietiging en verlies van of schade aan mobiliteitshulpmiddelen.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 4
Verordening (EG) nr. 97/2027
Artikel 6 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met het oog op het toezicht op de 
bescherming van passagiers met beperkte 
mobiliteit en gehandicapte passagiers in 
geval van beschadiging van hun 
mobiliteitshulpmiddelen, onderzoekt het 
nationale handhavingsorgaan ook de 
informatie over klachten inzake 
mobiliteitshulpmiddelen die zijn ingediend 
bij de krachtens artikel 16 bis van 
Verordening (EG) nr. 261/2004 
aangewezen organen, en houdt het 
rekening met deze informatie.

2. Met het oog op het toezicht op de 
bescherming van passagiers met beperkte 
mobiliteit en gehandicapte passagiers in 
geval van beschadiging van hun 
mobiliteitshulpmiddelen of andere 
hulpmiddelen, onderzoekt het nationale 
handhavingsorgaan ook de informatie over 
klachten inzake mobiliteitshulpmiddelen 
die zijn ingediend bij de krachtens artikel 
16 bis van Verordening (EG) nr. 261/2004 
aangewezen organen, en houdt het 
rekening met deze informatie.

Or. en
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Motivering

Evenals op andere plaatsen in deze verordening worden andere hulpmiddelen gezien als 
gelijkwaardig aan mobiliteitshulpmiddelen.

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 4
Verordening (EG) nr. 97/2027
Artikel 6 quinquies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Luchtvaartmaatschappijen genieten 
volledige commerciële vrijheid om de 
voorwaarden voor het vervoer van bagage 
vast te stellen, maar zij moeten duidelijk 
aangegeven, zowel bij de boeking als aan 
de incheckbalies (en aan zelfbedienings-
incheckautomaten) hoeveel bagage 
passagiers maximaal mogen meenemen in 
de cabine en het ruim van het luchtvaartuig 
op elk van de vluchten waarvoor de 
passagier een reservering heeft, inclusief 
eventuele beperkingen op het aantal 
stukken bagage binnen een maximaal 
toegestane hoeveelheid bagage. Als extra 
heffingen in rekening worden gebracht
voor het vervoer van bagage, moeten de 
luchtvaartmaatschappijen de 
bijzonderheden van die heffingen 
duidelijk aangeven bij de boeking en, op 
verzoek, in de luchthaven.

1. Luchtvaartmaatschappijen moeten 
duidelijk aangegeven, zowel voorafgaand 
aan de definitieve boeking, als in alle 
distributiekanalen, inclusief 
geautomatiseerde boekingssystemen en
aan de incheckbalies (en aan 
zelfbedienings-incheckautomaten) hoeveel 
bagage passagiers maximaal mogen 
meenemen in de cabine en het ruim van het 
luchtvaartuig op elk van de vluchten 
waarvoor de passagier een reservering 
heeft, inclusief eventuele beperkingen op 
het aantal stukken bagage binnen een 
maximaal toegestane hoeveelheid bagage 
en de gegevens over de extra heffingen 
voor het vervoer van bagage. Ongeacht het 
distributiekanaal moeten voorwerpen 
waarvoor extra heffingen gelden tegelijk 
kunnen worden betaald met de eigenlijke 
reisdienst.

Or. en

Motivering

Het verschaffen van informatie over heffingen voor bagage en andere toebehoren bij het 
begin van het boekingsproces is essentieel om een vergelijking van vliegtarieven mogelijk te 
maken en prijstransparantie te garanderen voor consumenten. Het voorgestelde amendement 
is in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1008/2008. Omwille van transparantie en 
om gelijke voorwaarden te creëren voor iedereen, moet de informatieverplichting gelden voor 
alle actoren die betrokken zijn bij de distributie van luchtvaartproducten, bijv. 
luchtvaartmaatschappijen, reisbureaus en automatische boekingssystemen, met behulp 
waarvan de overgrote meerderheid van tussenpersonen vliegtickets boekt.
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Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 4
Verordening (EG) nr. 97/2027
Artikel 6 quinquies – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 6 quinquies wordt het volgende 
lid ingevoegd:
'1 bis. Passagiers mogen naast de 
maximaal toegestane hoeveelheid 
cabinebagage gratis belangrijke 
persoonlijke voorwerpen of 
eigendommen, inclusief op de luchthaven 
aangeschafte inkopen, meenemen in de 
cabine.'

Or. en

Motivering

De praktijk van bepaalde luchtvaartmaatschappijen waarbij passagiers slechts één stuk 
handbagage mee aan boord mogen nemen en elk extra voorwerp in rekening wordt gebracht, 
zoals op de luchthaven gedane inkopen, heeft geleid tot verwarring onder passagiers en tot 
minder economische activiteit bij winkeliers op de luchthaven. Het verbod op de regel dat 
passagiers maar één stuk handbagage mogen meenemen, komt overeen met het standpunt van 
het Europees Parlement zoals verwoord in diverse resoluties en plenaire debatten.

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 4
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 sexies – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een communautaire
luchtvaartmaatschappij staat toe dat een 
passagier een muziekinstrument meeneemt 
in de passagierscabine van een 
luchtvaartuig, met inachtneming van de 
toepasselijke veiligheidsregels en de 

1. Een in de Unie gevestigde 
luchtvaartmaatschappij staat toe dat een 
passagier een muziekinstrument meeneemt 
in de passagierscabine van een 
luchtvaartuig, met inachtneming van de 
toepasselijke veiligheidsregels en de 
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technische specificaties en beperkingen 
van het desbetreffende luchtvaartuig. 
Muziekinstrumenten mogen in de 
passagierscabine van een luchtvaartuig 
worden meegenomen mits ze veilig kunnen 
worden opgeborgen in een geschikt 
bagagecompartiment in de cabine of onder 
een geschikte passagiersstoel. Een 
luchtvaartmaatschappij mag bepalen dat
een muziekinstrument deel uitmaakt van 
de toegestane hoeveelheid handbagage van 
een passagier, en niet bovenop die
toegestane hoeveelheid mag worden
meegenomen.

technische specificaties en beperkingen 
van het desbetreffende luchtvaartuig. 
Muziekinstrumenten mogen in de 
passagierscabine van een luchtvaartuig 
worden meegenomen mits ze veilig kunnen 
worden opgeborgen in een geschikt 
bagagecompartiment in de cabine of onder 
een geschikte passagiersstoel. Als een 
muziekinstrument mag worden 
meegenomen in de vliegtuigcabine, maakt 
het deel uit van de toegestane hoeveelheid 
handbagage van een passagier. Het staat de 
luchtvaartmaatschappij vrij extra kosten 
te berekenen voor handbagage die
bovenop de toegestane hoeveelheid wordt
meegenomen.

Or. en

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 4
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 sexies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als een muziekinstrument te groot is om 
veilig in een geschikt bagagecompartiment 
in de cabine of onder een geschikte 
passagiersstoel te worden opgeborgen, mag 
de luchtvaartmaatschappij vragen een 
tweede ticket te betalen als het 
muziekinstrument als handbagage op een 
tweede stoel wordt vervoerd. Als een 
tweede ticket wordt gekocht, levert de 
luchtvaartmaatschappij redelijke 
inspanningen om ervoor te zorgen dat het 
muziekinstrument zich naast de passagier 
bevindt. Voor zover beschikbaar worden 
muziekinstrumenten, op verzoek, in een 
verwarmd deel van het vrachtruim van het 
luchtvaartuig vervoerd, voor zover de 
toepasselijke veiligheidsregels, de 
beschikbare ruimte en de technische 

2. Als een muziekinstrument te groot is om 
veilig in een geschikt bagagecompartiment 
in de cabine of onder een geschikte 
passagiersstoel te worden opgeborgen, mag 
de luchtvaartmaatschappij vragen een 
tweede ticket te betalen als het 
muziekinstrument als handbagage op een 
tweede stoel wordt vervoerd. Als een 
tweede ticket wordt gekocht, levert de 
luchtvaartmaatschappij redelijke 
inspanningen om ervoor te zorgen dat het 
muziekinstrument zich naast de passagier 
bevindt.
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specificaties van het luchtvaartuig dit 
mogelijk maken. Een 
luchtvaartmaatschappij vermeldt in haar 
voorwaarden duidelijk de basis voor het 
vervoer van muziekinstrumenten en de 
toepasselijke heffingen.

Or. en

Motivering

Ter verbetering van de structuur van dit artikel, is de geschrapte tekst opgesplitst en 
geïntegreerd in artikel 6 sexies, lid 2 bis (nieuw) en 2 ter (nieuw).

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 4
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 sexies – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 6 sexies wordt het volgende lid 
ingevoegd:
'2 bis. Voor zover er plaats is, worden 
muziekinstrumenten op verzoek in een 
verwarmd deel van het vrachtruim van het 
luchtvaartuig vervoerd, als de 
toepasselijke veiligheidsregels, de 
beschikbare ruimte en de technische 
specificaties van het vliegtuig dit mogelijk 
maken. Luchtvaartmaatschappijen 
verstrekken speciale labels die duidelijk 
moeten worden aangebracht op 
muziekinstrumenten zodat daarbij de 
nodige voorzichtigheid in acht kan 
worden genomen. Alleen instrumenten die 
op de juiste wijze zijn verpakt, in een 
koffer met een onbuigzame en/of harde 
buitenkant, die speciaal ontworpen is voor 
dergelijke voorwerpen, worden toegestaan 
als ruimbagage.'

Or. en
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Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 4
Verordening (EG) nr. 261/2004
Artikel 6 sexies – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 6 sexies wordt het volgende lid 
ingevoegd:
'2 ter. Een luchtvaartmaatschappij 
vermeldt ten tijde van de boeking en in 
haar voorwaarden duidelijk de basis voor 
het vervoer van muziekinstrumenten, met 
inbegrip van de toepasselijke heffingen en 
de faciliteiten voor het vervoer van 
muziekinstrumenten, die beschikbaar zijn 
in het vliegtuig in kwestie. Als er een 
tweede zitplaats moet worden geboekt, 
hebben passagiers de mogelijkheid dat 
online te doen.'

Or. en

Motivering

De informatie over de mogelijkheden en de voorwaarden voor het vervoer van 
muziekinstrumenten moet duidelijk worden aangegeven en worden gecommuniceerd aan de 
passagiers, samen met andere relevante informatie, en wel vóór de afronding van het 
boekingsproces.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – punt 1 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii. technische problemen die niet inherent 
zijn aan de normale vluchtuitvoering met 
het luchtvaartuig, zoals de vaststelling van 
een defect tijdens de vluchtuitvoering 
waardoor de vlucht niet op normale wijze 
kan worden voortgezet, of een verborgen 

ii. technische problemen die van invloed 
zijn op het vliegtuig en die zijn 
veroorzaakt door natuurrampen, 
sabotage, terroristische daden of 
meteorologische omstandigheden, of een 
verborgen constructiefout die door de 
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constructiefout die door de fabrikant of een 
bevoegde autoriteit is ontdekt en die de 
veiligheid van de vlucht in het gedrang 
brengt;

fabrikant of een bevoegde autoriteit is 
ontdekt, of een defect dat tijdens de vlucht 
ontstaat door een andere dan de in lid 2, 
onder i) genoemde reden, dat de veiligheid 
van de vlucht in het gedrang brengt en 
waardoor de vlucht niet op normale wijze 
kan worden voortgezet;

Or. en

Motivering

In overeenstemming met het arrest in de zaak Wallentin/Hermann worden technische 
problemen in principe niet gezien als buitengewone omstandigheden. Er moet een 
uitzondering worden gemaakt voor technische problemen als gevolg van onbeheersbare 
omstandigheden. De in het amendement genoemde oorzaken die altijd ook de vliegveiligheid 
in het gedrang brengen en waardoor de vlucht niet op normale wijze kan worden voortgezet, 
vallen wel in deze categorie.

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – punt 1 – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii. beveiligingsrisico's, sabotage of 
terroristische daden waardoor het 
onmogelijk is de vlucht veilig uit te voeren;

iii. sabotage of terroristische daden 
waardoor het onmogelijk is de vlucht veilig 
uit te voeren;

Or. en

Motivering

De term "veiligheidsrisico’s" is te algemeen en moet daarom worden geschrapt.

Amendement 103
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – punt 1 – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v. beperkingen inzake luchtverkeersbeheer 
of de sluiting van een gedeelte van het 
luchtruim of van een luchthaven;

v. onvoorziene beperkingen inzake 
luchtverkeersbeheer of de onvoorziene 
sluiting van een gedeelte van het luchtruim 
of van een luchthaven;

Or. en

Motivering

Alleen een onvoorziene beperking of inperking mag worden gedefinieerd als buitengewone 
omstandigheid. Beperkingen die op tijd zijn aangekondigd of al bekend zijn, vallen niet in 
deze categorie, omdat luchtvaartmaatschappijen in die gevallen passende maatregelen 
kunnen treffen.

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – punt 1 – punt vii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vii. arbeidsgeschillen bij de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert of bij de verleners van essentiële 
diensten, zoals luchthavens en verleners 
van luchtvaartnavigatiediensten.

vii. arbeidsgeschillen bij de 
luchtvaartmaatschappij die de vlucht 
uitvoert of bij de verleners van essentiële 
diensten, zoals luchthavens en verleners 
van luchtvaartnavigatiediensten, maar 
alleen als zulke geschillen niet-naleving 
van de vereisten voor opzegperiodes 
betreffen, als vastgelegd in nationale 
wetgeving en cao’s.

Or. en

Motivering

Luchtvaartmaatschappijen kunnen anticiperen op aangekondigde werkonderbrekingen in het 
kader van een arbeidsgeschil. Zulke gevallen mogen niet worden beschouwd als 
buitengewone omstandigheden.
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Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – punt 2 – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i. technische problemen die inherent zijn 
aan de normale vluchtuitvoering met het 
luchtvaartuig, zoals een probleem dat 
wordt vastgesteld tijdens 
routineonderhoud of tijdens de aan de 
vlucht voorafgaande inspectie van het 
luchtvaartuig of dat het gevolg is van het 
niet of niet correct uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden of de aan de 
vlucht voorafgaande inspectie;

i. technische problemen die toe te schrijven 
zijn aan factoren waarvan de aard of de 
oorzaken inherent zijn aan de 
standaardprocedures van de 
luchtvaartmaatschappij in kwestie en 
dienovereenkomstig door haar op te 
lossen zijn;

Or. de

Motivering
Krachtens het arrest in de zaak Wallentin/Hermann vormen technische problemen geen 
buitengewone omstandigheden. Deze problemen zijn inherent aan een normale uitvoering van 
vluchten en moeten dus opgelost kunnen worden.

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 
Verordening (EG) nr. 261/2004
Bijlage 1 – punt 2 – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii. de onbeschikbaarheid van cockpit- of 
cabinebemanningsleden (tenzij dit het 
gevolg is van arbeidsgeschillen).

ii. de onbeschikbaarheid van cockpit- of 
cabinebemanningsleden (tenzij dit het 
gevolg is van de in lid 1, onder vii) 
bedoelde arbeidsgeschillen).

Or. en

Motivering

Dit amendement hangt samen met het amendement over de specificatie van de in lid 1, onder 
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vii) vastgelegde arbeidsgeschillen.
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TOELICHTING

Inleiding

De luchtvaartsector heeft de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen ondergaan die 
samenhangen met een toename van het aantal passagiers en vluchten op de geliberaliseerde 
Europese markt. Deze op zich positieve ontwikkeling werd echter enigszins overschaduwd 
door de toepassing van oneerlijke praktijken en een teruglopende kwaliteit van de 
dienstverlening, met alle negatieve gevolgen voor de reizigers van dien. Bovendien kunnen er 
sinds de inwerkingtreding van de verordening in 2004 problemen worden geconstateerd met 
betrekking tot uiteenlopende interpretaties als gevolg van grijze gebieden en leemten in de 
bestaande verordening, niet-uniforme handhaving in de lidstaten en de moeilijkheden die 
passagiers ondervinden om hun rechten te doen gelden als luchtvaartmaatschappijen inbreuk 
maken op de wetgeving. Het Parlement heeft zich al over een aantal van deze punten 
uitgesproken in het kader van in 2012 aangenomen resoluties1.

De volgende elementen van het Commissievoorstel kunnen worden uitgelicht als een stap 
voorwaarts bij de handhaving van de rechten voor vliegreizigers: de rol van de nationale 
handhavingsorganen is beter gedefinieerd en uitgebreid naar bagageclaims; er is een 
klachtenprocedure in het leven geroepen met duidelijke termijnen en de vaststelling van de 
precieze rol van een nieuw op te richten orgaan voor de behandeling van klachten; er zijn 
nieuwe bepalingen toegevoegd in verband met de gevallen instapweigering, gemiste 
aansluitende vluchten en lange vertragingen; er is een niet-uitputtende lijst van buitengewone 
omstandigheden opgesteld om duidelijkheid te verschaffen over gevallen waarin 
luchtvaartmaatschappijen vrijgesteld zijn van compensatiebetalingen; de verplichting van 
luchtvaartmaatschappijen om passagiers adequaat en tijdig te informeren, is aangescherpt; en 
er zijn nieuwe bepalingen toegevoegd over het meenemen van mobiliteitshulpmiddelen en 
muziekinstrumenten.

Belangrijkste problemen:

De onvolledige en inconsistente uitvoering van de bestaande verordening door zowel de 
luchtvaartmaatschappijen als de nationale instanties veroorzaakt verwarring bij passagiers en 
de luchtvaartsector. Bovendien hebben passagiers te weinig informatie over hun rechten en 
zijn ze ontevreden met de omstandigheden en de kosten die verbonden zijn aan de handhaving 
van die rechten.

Rechtsonzekerheid heeft geleid tot een reeks arresten van het Europees Hof van Justitie 
waardoor er in de loop der jaren een uitvoerige jurisprudentie is ontstaan over 
passagiersrechten. Deze jurisprudentie is echter moeilijk te doorgronden. Uit de cijfers blijkt 
dat slechts een klein gedeelte van de passagiers die in theorie recht hebben op voordelen en 
compensatie, hier daadwerkelijk een vordering toe indient en het gevorderde bedrag 
vervolgens ook ontvangt.

De cruciale factor is dat luchtvaartmaatschappijen die een vlucht uitvoeren niet automatisch 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2012)0371 en P7_TA-PROV(2012)0099.
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de rechten van de betrokken passagiers erkennen. Daarom moeten passagiers afzonderlijk 
aanspraak maken op hun rechten bij grote internationale bedrijven. De klanten voelen zich 
onzeker in zulke situaties, niet in de laatste plaats vanwege de complexiteit van het proces. 
Veel passagiers schrikken ervoor terug om naar de rechter te stappen, gezien de hoge kosten 
en inspanningen die daarmee gemoeid zijn, wat wordt uitgebuit door sommige 
luchtvaartmaatschappijen om zo geen consumentenbescherming te hoeven bieden.

Daarom zijn de voorstellen van de rapporteur er veelal op gericht om de rechten van 
passagiers te versterken.

Recht op compensatie in geval van langdurige vertraging:

De herziene verordening moet expliciet ingaan op het recht op bijstand en compensatie voor 
passagiers die te maken hebben met lange vertragingen. Drempelwaarden waarboven 
vertragingen recht geven op bijstand of compensatie moeten worden gesteld in 
overeenstemming met het arrest van het Europees Hof van Justitie (zaken C-402/07 en 
C-432/07 - Sturgeon) waarmee passagiers bij lange vertragingen van meer dan drie uur 
dezelfde rechten krijgen als passagiers van wie de vlucht geannuleerd is. De rapporteur is 
verheugd over het feit dat de Commissie in haar voorstel rekening heeft gehouden met het 
Sturgeon-arrest.

De rapporteur deelt de mening van de Commissie dat de drempelwaarden dezelfde moeten 
zijn voor alle reizen binnen de EU, maar dat dit bedrag voor reizen van en naar derde landen 
afhankelijk moet zijn van de afstand van de reis, teneinde rekening te kunnen houden met de 
operationele moeilijkheden waarmee luchtvaartmaatschappijen worden geconfronteerd bij het 
omgaan met vertragingen op ver weg gelegen luchthavens.

Gezien het arrest van het Hof van Justitie is de rapporteur het echter niet eens met de 
Commissie dat alle drempelwaarden verhoogd moeten worden om de financiële impact op de 
luchtvaartmaatschappij te verkleinen en het risico tot een minimum te beperken dat er meer 
vluchten worden geannuleerd (overweging 11). Bovendien worden de voorgestelde 
drempelwaarden beschouwd als veel te hoog, vooral voor vluchten binnen de EU waarvan de 
vliegduur meestal niet meer bedraagt dan drie uur. Om deze reden heeft de rapporteur artikel 
6 gewijzigd door de drempelwaarden van vijf, negen en twaalf uur te vervangen door 
drempelwaarden van respectievelijk drie en vijf uur.

Teneinde de toepassing van het huidige systeem verder te vergemakkelijken en meer 
duidelijkheid te creëren voor passagiers en luchtvaartmaatschappijen, stelt de rapporteur 
verder voor om de ijkpunten en de compensatiebedragen in de artikelen 6, 6 bis en 7 op elkaar 
af te stemmen door de volgende grenswaarden in te voeren: 300 EUR voor vluchten binnen de 
Unie (ongeacht de vliegafstand); 300 EUR voor alle andere vluchten tot 3 500 km; 600 EUR 
voor alle andere vluchten van meer dan 3 500 km.

Vrijwillige overeenkomsten tussen luchtvaartmaatschappijen en passagiers over compensatie 
mogen alleen worden uitgevoerd als ze betrekking hebben op de wijze van uitbetaling maar 
niet op het recht op compensatie op zich (artikel 7, lid 5).
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Rechten in verband met aansluitende vluchten:

Gevallen waarin een passagier een aansluitende vlucht mist vanwege een wijziging in het 
vluchtschema of een vertraging zijn een bron van grote zorg. De Commissie heeft dan ook 
terecht een nieuw artikel 6 bis ingevoerd op grond waarvan de passagiers in kwestie bijstand, 
verzorging, een herroutering en compensatie aangeboden moeten krijgen door de 
luchtvaartmaatschappij die de eerdere vlucht heeft uitgevoerd en verantwoordelijk is voor de 
vertraging op het overstappunt waardoor passagiers hun aansluitende vlucht hebben gemist.

Passagiers die hun aansluitende vlucht missen, moeten ook compensatie kunnen eisen op 
soortgelijke basis als passagiers van wie de vlucht vertraging heeft of geannuleerd is. De 
rapporteur is echter van mening dat gezien het grote aantal maatschappijen dat regionale 
vluchten uitvoert over kortere afstanden binnen de EU, de financiële last voor die
maatschappijen moet worden beperkt. Met dit in het achterhoofd heeft de rapporteur een 
minimale drempelwaarde toegevoegd van 90 minuten vertraging van de voorgaande vlucht bij 
het overstappunt, die passagiers recht geeft op compensatie (overweging 13 bis (nieuw), 
artikel 6 bis, punt 2), mits de vertraging op de eindbestemming van de reis meer dan drie resp. 
vijf uur bedraagt. Deze tweeledige voorwaarde is toegevoegd omwille van de proportionaliteit 
en is gerechtvaardigd als de luchtvaartmaatschappij eerder in het traject slechts een korte 
vertraging veroorzaakt, maar daardoor wel de aansluitende vlucht gemist wordt en er een veel 
langere vertraging op de eindbestemming ontstaat.

Instapweigering:

Een instapweigering kan voorkomen vanwege een overboeking, maar ook om andere 
operationele redenen, zoals ook het Hof bevestigd heeft. Een speciaal geval van 
instapweigering is het zogenaamde "no show"-beleid van luchtvaartmaatschappijen. In de 
praktijk weigeren luchtvaartmaatschappijen het instappen aan passagiers op hun terugvlucht 
als ze geen gebruik hebben gemaakt van de heenvlucht van hun ticket. Dit beleid druist in 
tegen de belangen van de klant en moet uitdrukkelijk verboden worden. De rapporteur stelt 
dan ook voor om het Commissievoorstel te verstevigen (overweging 7, artikel 4, lid 4).

In de verordening moet tevens verduidelijkt worden dat "instapweigering" ook geldt voor 
gevallen waarin de geplande vertrektijd is vervroegd als gevolg waarvan een passagier de 
vlucht mist, tenzij de passagier hierover ten minste 24 uur van te voren op de hoogte was 
gesteld (overweging 5, artikel 2, onder j), en artikel 4, lid 5 bis (nieuw)). Als er een 
beduidende wijziging in het vluchtschema optreedt, moet de passagier recht hebben op 
terugbetaling of herroutering (artikel 6, lid 1, onder iii)).

Als het vertrek naar een later tijdstip wordt uitgesteld, resulteert dat bovendien in dezelfde 
rechten als die van toepassing zijn bij een vertraagde vlucht (overweging 12).

De rapporteur is van mening dat passagiers aan wie het instappen tegen hun wil wordt 
geweigerd, geen enkele beperking mogen ondervinden op het vlak van bijstand, en dat artikel 
9 dan onverwijld van toepassing is. Om die reden is de rapporteur tegen het voorstel van de 
Commissie om artikel 9 pas na een wachtperiode van twee uur toe te passen als de passagier 
voor herroutering kiest nadat hem/haar het instappen is geweigerd (artikel 4, lid 3 en artikel 4, 
lid 4).
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Bescherming in geval van meervoudige vluchtverstoringen:

Insolventie

Uit de gevallen van luchtvaartmaatschappijen Spanair en Malév blijkt hoe belangrijk het is dat 
de rechten van passagiers beschermd worden als luchtvaartmaatschappijen hun activiteiten 
moeten staken vanwege hun economische situatie. Meestal worden zulke gevallen van 
vluchtannuleringen gedekt door Verordening 261/2004 en wordt er een terugbetaling of 
alternatief vervoer aangeboden aan de betrokken passagier. De praktijk laat echter zien dat er 
in het geval van insolventie enige onzekerheid bestaat in verband met betalingen die indirect 
ook betrekking hebben op touroperators van pakketreizen. Daarom moet de EU-wetgeving 
worden aangescherpt.

In tegenstelling tot de Commissie, die het voornaamste probleem, nl. de bescherming van 
passagiers, niet heeft aangepakt, is de rapporteur van mening dat de herziening van de 
verordening desbetreffende bepalingen moet omvatten. Teneinde het recht van passagiers op 
terugbetaling of een retourvlucht te garanderen, moeten luchtvaartmaatschappijen verplicht 
worden gesteld aan te tonen dat ze over voldoende garanties beschikken voor compensatie of 
repatriëring van de passagiers (overweging 9 bis (nieuw) en artikel 5, lid 5 quater (nieuw)). 
Dit vereiste geeft luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid diverse maatregelen te nemen 
(zoals een fonds of een verzekering) om passagiers in zulke gevallen te beschermen.

Noodplannen

Een belangrijk nieuw element dat wordt toegevoegd door de Commissie houdt verband met 
de verplichting van luchthavenbeheersorganen en luchthavengebruikers om noodplannen op 
te stellen teneinde het effect van meervoudige vluchtverstoringen tot een minimum te 
beperken en op gecoördineerde wijze te zorgen voor de verzorging of herroutering van 
passagiers. Als een luchtvaartmaatschappij plotseling haar activiteiten staakt, zijn zulke 
plannen van bijzonder groot belang om gestrande passagiers te helpen. De rapporteur vindt de 
drempelwaarde van drie miljoen passagiers per luchthaven per jaar te hoog en stelt voor die te 
verlagen naar 1,5 miljoen. De betrokkenheid van nationale, regionale en lokale instanties bij 
de ontwikkeling van zulke noodplannen wordt van belang geacht (overweging 10, artikel 5, 
lid 5). De behoefte aan gecoördineerd optreden door alle betrokken partijen, een 
nauwkeuriger indicatie over de invulling van noodplannen op het vlak van informatie en 
bijstand aan passagiers, en de concrete verplichting voor luchtvaartmaatschappijen om 
procedures in te voeren in geval van vluchtverstoringen, worden benadrukt in de 
desbetreffende amendementen (overweging 10 bis (nieuw), artikel 5, lid 5 en artikel 5, lid 5 
bis (nieuw)).

Buitengewone omstandigheden:

Luchtvaartmaatschappijen kunnen worden vrijgesteld van compensatiebetalingen als ze 
kunnen bewijzen dat de problemen te wijten zijn aan bepaalde buitengewone 
omstandigheden. Er bestaat echter veel onduidelijkheid over de interpretatie van deze term. 
De desbetreffende arresten van het Europees Hof van Justitie moeten bijdragen aan een 
betrouwbaarder formulering van de EU-bepalingen. De lijst die bij deze verordening is 
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gevoegd, is bedoeld als hulpmiddel. Daarin wordt speciale aandacht besteed aan het concept 
"technische problemen". Luchtvaartmaatschappijen geven vaak als reden voor vertragingen of 
annuleringen "technische problemen" op, waarbij de passagier in het duister tast over de 
omstandigheden.

In de herziene verordening moet meer duidelijkheid worden geschapen over de soort 
buitengewone omstandigheden waaronder de luchtvaartmaatschappij geen compensatie hoeft 
te betalen. De rapporteur heeft inhoudelijke amendementen ingediend op de niet-uitputtende 
lijst die bij het Commissievoorstel is gevoegd. Het meest ingrijpende amendement gaat over 
de opname of weglating van technische problemen onder buitengewone omstandigheden. De 
rapporteur schaart zich achter de uitspraak van het Hof in de zaak Wallentin/Herrmann dat 
technische mankementen – als algemene regel – geen buitengewone omstandigheden vormen. 
Technische problemen moeten bij wijze van uitzondering worden beschouwd als 
buitengewone omstandigheden als ze worden veroorzaakt door omstandigheden die niet 
beheersbaar zijn voor de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, die de vliegveiligheid 
aantasten en als gevolg waarvan de vlucht niet op normale wijze kan worden voortgezet.

Bovendien moet met een amendement duidelijk worden gemaakt dat zelfs als een 
vluchtverstoring veroorzaakt zou zijn door buitengewone omstandigheden, bewezen moet 
worden dat de luchtvaartmaatschappij alle maatregelen correct had getroffen om te 
voorkomen dat de vlucht geannuleerd moest worden. Alleen als aan beide voorwaarden wordt 
voldaan, mag de luchtvaartmaatschappij worden vrijgesteld van compensatiebetaling (artikel 
5, lid 3).

Recht op accommodatie:

In principe wordt het recht op accommodatie niet aangevochten in geval van annulering, 
gemiste aansluitende vluchten of lange vertragingen, als aan de desbetreffende voorwaarden 
is voldaan. De rapporteur is het eens met de Commissie dat in geval van buitengewone 
omstandigheden van lange duur de huidige onbeperkte aansprakelijkheid van de 
luchtvaartmaatschappij om voor accommodatie te zorgen, moet worden beperkt. In 
tegenstelling tot de Commissie stelt de rapporteur echter voor om alleen de kosten van 
accommodatie te beperken en niet de duur daarvan. Hij is van mening dat passagiers die het 
meest lijden onder buitengewone omstandigheden van lange duur, niet benadeeld moeten 
worden ten opzichte van passagiers die minder last hebben van dergelijke omstandigheden. In 
uitzonderlijke gevallen, als passagiers hun eigen accommodatie regelen, kunnen de kosten en 
de duur van de verzorging door de luchtvaartmaatschappij worden beperkt (overweging 16, 
artikel 9, lid 4). Met deze gecombineerde voorstellen houdt de rapporteur rekening met de 
belangen van zowel de passagiers als de bedrijven in kwestie.

De bepaling inzake beperkte verzorging in buitengewone omstandigheden mag de 
luchtvaartmaatschappijen echter niet van de verplichting ontheffen om voor accommodatie te 
zorgen (artikel 9, lid 4).

Recht op informatie:

Informatieverstrekking aan passagiers en transparantie zijn essentiële elementen bij de 
herziening van de bestaande verordening. Dit heeft betrekking op hun rechten om terdege 
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geïnformeerd te worden in geval van een vluchtverstoring over hun rechten in het algemeen, 
maar ook over de oorzaak van de verstoring, mogelijke andere vervoerswijzen (artikel 14, lid 
4), en toegang tot klachtenprocedures en klachtenformulieren, enz. Aangezien 
luchtvaartmaatschappijen de meest betrouwbare bron zijn om deze informatie te verschaffen 
(overweging 20, artikel 5, lid 2), is de rapporteur van mening dat de informatie en de bijstand 
aan passagiers aanzienlijk kan worden verbeterd door de aanwezigheid van 
luchtvaartmaatschappijen op de luchthaven (artikel 14, lid 1 bis (nieuw)).

Prijstransparantie:

Er is ook behoefte aan verbetering op het vlak van ticketprijzen. Ticketprijzen zijn vaak niet 
transparant genoeg, waardoor verwarring optreedt bij passagiers en het vergelijken van 
prijzen moeilijker wordt. De wetgever moet erop toezien dat de verordening zodanig wordt 
ontworpen dat misbruik grotendeels kan worden voorkomen. De definitie van "ticketprijs" 
moet zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn. De rapporteur stelt dan ook voor aan de 
definitie van de Commissie een aantal basisdiensten toe te voegen die altijd inbegrepen 
moeten zijn in de ticketprijs, zoals de afgifte van een instapkaart, de minimaal toegestane 
bagage en aan de betaling gerelateerde kosten, zoals voor het gebruik van een creditcard 
(artikel 2, onder s)).

Klachtenprocedure:

Er zijn verscheidene amendementen ingediend op het nieuwe artikel 16 bis over vorderingen 
en klachtenprocedures om de tekst af te stemmen op de nieuwe Richtlijn 2013/11/EU 
betreffende alternatieve geschillenbeslechting (ADR)[1]waarin lidstaten verplicht worden 
gesteld nationale organen op te richten die zich bezig zullen houden met buitengerechtelijke 
geschillenbeslechting. Deze organen zullen in de toekomst passagiersklachten in behandeling 
nemen. De weigering van luchtvaartmaatschappijen om deel te nemen aan ADR-stelsels en 
-procedures vormt een groot probleem, en daarom moet de verordening voorzien in de 
verplichting voor luchtvaartmaatschappijen om zich aan te sluiten bij een ADR-stelsel. De 
klachtenprocedure bij de luchtvaartmaatschappij laat het recht van de passagier op toegang tot 
het rechtssysteem en buitengerechtelijke geschillenbeslechting onverlet (artikel 16 bis, lid 2).

Vertragingen op het tarmac:

De rapporteur stelt voor "vertraging op het tarmac" te definiëren in verband met het ogenblik 
waarop de passagiers het instappen beëindigen en niet het ogenblik waarop het instappen 
begint, omdat de duur van de instaptijd afhangt van de grootte van het vliegtuig. De 
vertraging op het tarmac moet worden berekend in absolute termen en niet in verhouding met 
de afmetingen van het vliegtuig (artikel 2, onder w)). De vertraging op het tarmac die in het 
voorstel van de Commissie op een minimum van vijf uur wordt gesteld voordat passagiers 
mogen uitstappen, lijkt te lang. De rapporteur stelt voor de vertraging op het tarmac te 
wijzigen in twee uur.

Toegestane bagage:

                                               
[1] PB L 165 van 18.6.2013, blz. 63.
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Een schrijnend voorbeeld voor het gebrek aan passende informatie zijn de praktijken van 
luchtvaartmaatschappijen op het vlak van de toegestane bagage voor passagiers. Bepaalde 
luchtvaartmaatschappijen staan passagiers toe slechts één stuk handbagage mee te nemen aan 
boord en brengen elk extra voorwerp in rekening, zoals op de luchthaven aangeschafte 
inkopen. Teneinde verwarring onder passagiers te voorkomen en passagiers in staat te stellen 
prijzen te vergelijken, moet in het geval van extra kosten transparante informatie over 
toegestane bagage beschikbaar zijn, en wel voorafgaand aan het boekingsproces (overweging 
28, artikel 6 quinquies, punt 1)).

Bovendien is de rapporteur van mening dat passagiers belangrijke persoonlijke voorwerpen of 
eigendommen, inclusief op de luchthaven aangeschafte inkopen, mee mogen nemen in de 
cabine, zonder extra kosten boven op de maximaal toegestane hoeveelheid cabinebagage 
(artikel 6 quinquies, lid 1 bis (nieuw)). Een minder beperkend beleid van 
luchtvaartmaatschappijen zou ook de teruglopende omzet van winkeliers tegengaan.

Er zijn diverse amendementen opgenomen om de behandeling van muziekinstrumenten te 
verbeteren. In principe moeten luchtvaartmaatschappijen een passagier toestaan een 
muziekinstrument mee te nemen in de passagierscabine van een vliegtuig. Een 
muziekinstrument moet deel uitmaken van de toegestane hoeveelheid handbagage. De 
luchtvaartmaatschappij moet duidelijk aangeven wat de toepasselijke kosten en voorwaarden 
zijn voor het vervoer in het vliegtuig in kwestie.

Verloren en beschadigde of vertraagde bagage:

Om het indienen van klachten over verloren, beschadigde of vertraagde bagage te 
vergemakkelijken, moet er op alle luchthavens een speciale bagageservicebalie worden 
opgezet, die al bestaat op veel grote luchthavens. Een dergelijke dienst biedt passagiers de 
mogelijkheid meteen na aankomst een klacht in te dienen en hiermee de procedures te 
versnellen. Daarnaast moet er een gestandaardiseerd EU-klachtenformulier beschikbaar 
worden gesteld als bijlage bij de verordening. Deze bijlage zal als voordeel hebben dat het 
formulier vertaald is in alle officiële EU-talen. (Overweging 31, artikel 3, lid 2).


