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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady 
odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo 
odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz rozporządzenie (WE) nr 2027/97 w sprawie 
odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w odniesieniu do przewozu drogą powietrzną 
pasażerów i ich bagażu
(COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2013)0130),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 100 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7-0066/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 11 lipca 
2013 r.1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Transportu i Turystyki oraz opinię Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0000/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
2 Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W sprawie C-22/11 (Finnair) Trybunał 
stwierdził, że pojęcie „odmowa przyjęcia 
na pokład” powinno być interpretowane w 
ten sposób, że obejmuje ono nie tylko 
odmowę przyjęcia na pokład wynikającą z 
nadmiernej rezerwacji, lecz również 
odmowę przyjęcia na pokład z innych 
powodów, takich jak przyczyny 
operacyjne. Biorąc pod uwagę to 
potwierdzenie, nie ma powodu, aby 
zmieniać obecną definicję „odmowy 
przyjęcia na pokład”.

(5) W sprawie C-22/11 Finnair Trybunał 
Sprawiedliwości stwierdził, że pojęcie 
„odmowa przyjęcia na pokład” powinno 
być interpretowane w ten sposób, że 
obejmuje ono nie tylko odmowę przyjęcia 
na pokład wynikającą z nadmiernej 
rezerwacji, lecz również odmowę przyjęcia 
na pokład z innych powodów, takich jak 
przyczyny operacyjne. Definicja „odmowy 
przyjęcia na pokład” powinna obejmować 
przypadki, kiedy planowany czas odlotu 
przesunięto na wcześniejszą godzinę, 
czego konsekwencją jest to, że pasażer nie 
zdążył na lot.

Or. en

Uzasadnienie

Obecna definicja „odmowy przyjęcia na pokład” wymaga modyfikacji w celu uwzględnienia 
przypadków, w których pasażer spóźnia się na lot, ponieważ lot został przesunięty na 
wcześniejszą godzinę.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ma 
również zastosowanie do pasażerów, 
którzy zarezerwowali sobie transport 
lotniczy w ramach imprezy turystycznej.
Należy jednak wyjaśnić, że pasażerowie 
nie mogą kumulować odnośnych praw, w 
szczególności wynikających z 
rozporządzenia i z dyrektywy Rady 
90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w 
sprawie zorganizowanych podróży, 

(6) Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ma 
również zastosowanie do pasażerów, 
którzy zarezerwowali sobie transport 
lotniczy w ramach imprezy turystycznej. 
Należy jednak wyjaśnić, że pasażerowie 
nie mogą kumulować odnośnych praw, w 
szczególności wynikających z 
rozporządzenia i z dyrektywy Rady 
90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w 
sprawie zorganizowanych podróży, 
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wakacji i wycieczek. Pasażerowie powinni 
mieć możliwość wyboru, zgodnie z którym 
aktem prawnym składają roszczenia, nie 
powinni mieć jednak prawa do 
kumulowania odszkodowań z tytułu tego 
samego problemu przyznanych na 
podstawie obu tych aktów prawnych. 
Pasażerowie nie powinni martwić się o to, 
w jaki sposób przewoźnicy lotniczy i 
organizatorzy turystyki podzielą się 
obsługą takich roszczeń.

wakacji i wycieczek. Pasażerowie powinni 
mieć możliwość wyboru, zgodnie z którym 
aktem prawnym składają roszczenia, nie 
powinni mieć jednak prawa do 
kumulowania odszkodowań z tytułu tego 
samego problemu przyznanych na 
podstawie obu tych aktów prawnych. 

Or. en

Uzasadnienie

Usunięcie ostatniego zdania jest podyktowane tym, że rozporządzenie nr 261/2004 i 
dyrektywa 90/314/EWG w sprawie zorganizowanych podróży stanowią dwa oddzielne akty 
prawne, co oznacza, że pasażerowie powinni zwracać się z roszczeniami jedynie do
obsługujących linii lotniczych. Jeśli jednak zobowiązania podlegają zarówno rozporządzeniu 
nr 261/2004, jak i dyrektywie w sprawie zorganizowanych podróży, pasażer może wybrać, na 
podstawie którego aktu prawnego zgłasza swoje roszczenie.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu podniesienia poziomu ochrony 
pasażerom nie powinno się odmawiać 
wejścia na pokład w celu odbycia podróży 
powrotnej na podstawie biletu powrotnego 
w sytuacjach, gdy nie odbyli oni podróży 
do miejsca przeznaczenia.

(7) W celu podniesienia poziomu ochrony 
pasażerom nie można odmawiać wejścia 
na pokład w celu odbycia podróży 
powrotnej na podstawie biletu powrotnego 
w sytuacjach, gdy nie odbyli oni podróży 
do miejsca przeznaczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej zasady powinno być wyraźne zakazanie takiej praktyki.



PE510.868v02-00 8/83 PR\1002222PL.doc

PL

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Obecnie pasażerowie są niekiedy 
poddawani sankcjom w postaci karnych 
opłat administracyjnych z tytułu błędów w 
pisowni ich nazwisk. Uzasadnione korekty
błędów w rezerwacjach powinny być 
dokonywane nieodpłatnie, o ile nie wiążą 
się ze zmianą godziny, daty, trasy lub 
podróży.

(8) Obecnie pasażerowie są niekiedy 
poddawani sankcjom w postaci karnych 
opłat administracyjnych z tytułu błędów w 
pisowni ich nazwisk. Korekty błędów w 
rezerwacjach powinny być dokonywane 
nieodpłatnie, o ile nie wiążą się ze zmianą 
godziny, daty, trasy lub podróży.

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie „uzasadnionych” korekt pozostawia zbyt dużo możliwości interpretacji.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Należy wyjaśnić, że w przypadkach
odwołania lotu wybór między 
otrzymaniem zwrotu należności, 
kontynuacją podróży po zmianie jej planu i 
odbyciem podróży w późniejszym terminie 
należy do pasażera, a nie do przewoźnika 
lotniczego.

(9) Należy wyjaśnić, że w przypadkach 
odwołania lotu wybór między 
otrzymaniem zwrotu należności, 
kontynuacją podróży po zmianie jej planu i 
odbyciem podróży później tego samego 
dnia lub w późniejszym terminie należy do 
pasażera, a nie do przewoźnika lotniczego.

Or. en



PR\1002222PL.doc 9/83 PE510.868v02-00

PL

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Ochrona finansowa pasażerów w 
przypadku upadku linii lotniczej stanowi 
ważny element efektywnego systemu praw 
pasażerów. Aby poprawić ochronę 
pasażerów w przypadku odwołania lotów 
w związku z niewypłacalnością 
przewoźnika lotniczego lub zawieszeniem 
jego działalności spowodowanym 
cofnięciem mu koncesji, przewoźnicy 
lotniczy powinni być zobowiązani do 
przedstawienia wystarczającego dowodu
potwierdzającego zabezpieczenie zwrotu 
należności pasażerom lub ich powrotu do 
kraju.

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg przedstawienia wystarczającego dowodu potwierdzającego zabezpieczenie daje 
przewoźnikom lotniczym w przypadku ich niewypłacalności możliwość podjęcia kilku działań 
mających na celu ochronę pasażerów. Inne możliwości mogłyby obejmować fundusz lub 
ubezpieczenie.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Porty lotnicze i ich użytkownicy, tacy 
jak przewoźnicy lotniczy i 
przedsiębiorstwa zapewniające obsługę 
naziemną, powinni współpracować ze sobą 
w celu zminimalizowania wpływu 
wielokrotnych zakłóceń lotu na pasażerów 
poprzez zapewnienie im opieki i zmiany 
planu podróży. W tym celu powinni 
sporządzić plany awaryjne na wypadek 

(10) Organ zarządzający portem lotniczym
i użytkownicy portów lotniczych, tacy jak 
przewoźnicy lotniczy, przedsiębiorstwa 
zapewniające obsługę naziemną i 
instytucje zapewniające służby żeglugi 
powietrznej powinni współpracować ze 
sobą w celu zminimalizowania wpływu 
wielokrotnych zakłóceń lotu na pasażerów 
poprzez zapewnienie im opieki i zmiany 
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wystąpienia takich sytuacji oraz 
współpracować przy sporządzaniu takich 
planów.

planu podróży. W tym celu powinni 
sporządzić plany awaryjne na wypadek 
wystąpienia takich sytuacji oraz 
współpracować z władzami krajowymi, 
regionalnymi i lokalnymi przy 
sporządzaniu takich planów. Jeśli zajdzie 
taka konieczność, istniejące plany 
awaryjne powinny zostać odpowiednio 
dostosowane.

Or. en

Uzasadnienie

Wiele portów lotniczych posiada plany awaryjne, które powinny zostać dostosowane, jeśli 
zajdzie taka konieczność. Udział władz krajowych, regionalnych lub lokalnych przy tworzeniu 
takich planów jest konieczny, w szczególności w przypadku masowych zakłóceń.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Przewoźnicy lotniczy powinni 
wprowadzić procedury i działania 
koordynacyjne w celu zapewnienia 
unieruchomionym pasażerom 
odpowiednich informacji. W takich 
procedurach należy jasno określić, kto w 
każdym porcie lotniczym będzie 
odpowiedzialny za zorganizowanie opieki, 
pomocy, zmiany planu podróży lub za 
zwrot należności, i kto powinien 
przygotować proces i warunki świadczenia 
tych usług.

Or. en
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 
należy wyraźnie określić prawo do 
odszkodowania dla pasażerów 
napotykających duże opóźnienia, zgodnie z 
wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w 
sprawach połączonych C-402/07 i C-
432/07 (Sturgeon). Jednocześnie próg, 
powyżej którego opóźnienie daje prawo do 
odszkodowania, powinien zostać 
podniesiony z uwzględnieniem 
finansowego wpływu na sektor i z myślą o 
uniknięciu jakiegokolwiek ewentualnego 
wzrostu częstotliwości odwołań lotów. Aby 
zapewnić obywatelom podróżującym w 
obrębie UE jednolite warunki rekompensat, 
próg opóźnienia powinien być taki sam w 
odniesieniu do wszystkich podróży 
wewnątrzunijnych, ale powinien być 
zróżnicowany w zależności od długości 
trasy podróży do i z państw trzecich ze 
względu na szczególne trudności 
operacyjne napotykane przez 
przewoźników w odległych portach 
lotniczych.

(11) W rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 
należy wyraźnie określić prawo do 
odszkodowania dla pasażerów 
napotykających duże opóźnienia, zgodnie z 
wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości w 
sprawach połączonych C-402/07 i C-
432/07 Sturgeon. Aby zapewnić 
obywatelom podróżującym w obrębie Unii
jednolite warunki rekompensat, próg 
opóźnienia powinien być taki sam w 
odniesieniu do wszystkich podróży 
wewnątrzunijnych, ale powinien być 
zróżnicowany w zależności od długości 
trasy podróży do i z państw trzecich ze 
względu na szczególne trudności 
operacyjne napotykane przez 
przewoźników w odległych portach 
lotniczych.

Or. en

Uzasadnienie

W tej poprawce bierze się pod uwagę stanowisko sprawozdawcy w odniesieniu do powyższych 
progów, w przypadku których opóźnienia powinny skutkować prawem do odszkodowania. 
Zdaniem sprawozdawcy progi te powinny zostać ustanowione zgodnie z orzeczeniem 
Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Sturgeona, na podstawie którego w przypadku dużych
opóźnień, tzn. przekraczających trzy godziny, przyznaje się pasażerom takie same prawa, co 
osobom, których loty zostały odwołane.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) W odniesieniu do kwoty 
odszkodowania taka sama kwota powinna 
być przydzielana dla wszystkich lotów w 
Unii niezależnie od długości trasy. W 
przypadku lotów z państw trzecich kwota 
odszkodowania powinna zależeć od
długości trasy lotu.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca jest zdania, że kwota odszkodowania powinna być taka sama dla wszystkich 
podróży wewnątrzunijnych, jednak w przypadku podróży do i z państw trzecich kwota ta 
powinna zależeć od długości trasy, tak aby uwzględnione zostały trudności operacyjne 
napotykane przez przewoźników lotniczych w odległych portach lotniczych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu zapewnienia pewności 
prawnej w rozporządzeniu (WE) nr 
261/2004 należy wyraźnie potwierdzić, że 
zmiana rozkładu lotów ma na pasażerów 
podobny wpływ, jak duże opóźnienia, 
powinna zatem skutkować podobnymi 
prawami.

(12) W celu zapewnienia pewności 
prawnej w rozporządzeniu (WE) nr 
261/2004 należy wyraźnie potwierdzić, że 
zmiana rozkładu lotów ma na pasażerów 
podobny wpływ, jak duże opóźnienia lub 
odmowa przyjęcia na pokład, powinna 
zatem skutkować podobnymi prawami.

Or. en
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Pasażerom, którzy nie zdążyli na lot 
łączony, należy zapewnić odpowiednią 
opiekę na czas, w którym dokonuje się 
zmiany planu podróży. Zgodnie z zasadą 
równego traktowania tacy pasażerowie 
powinni mieć możliwość ubiegania się o 
odszkodowanie na podobnej zasadzie, jak 
pasażerowie, których loty zostały 
opóźnione lub odwołane, ze względu na 
opóźnienie w chwili osiągnięcia 
ostatecznego celu podróży.

(13) Pasażerom, którzy nie zdążyli na lot 
łączony z powodu zmiany rozkładu lub 
opóźnienia, należy zapewnić odpowiednią 
opiekę na czas, w którym dokonuje się 
zmiany planu podróży. Zgodnie z zasadą 
równego traktowania tacy pasażerowie 
powinni mieć możliwość ubiegania się o 
odszkodowanie na podobnej zasadzie, jak 
pasażerowie, których loty zostały 
opóźnione lub odwołane, ze względu na 
opóźnienie w chwili osiągnięcia 
ostatecznego celu podróży.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Co do zasady przewoźnik lotniczy 
odpowiedzialny za zmianę rozkładu lub 
opóźnienie jest zobowiązany do 
zaoferowania pomocy i zmiany planu 
podróży. Jednak w celu zmniejszenia 
obciążenia finansowego danego 
przewoźnika lotniczego odszkodowanie 
płacone pasażerowi powinno zależeć od 
opóźnienia poprzedzającego lot łączony w 
momencie przybycia do punktu 
przesiadkowego.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca jest zdania, że w obliczu dużej liczby przewoźników obsługujących regionalne 



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

PL

loty krótkiego zasięgu w Unii należy zmniejszyć ich obciążenie finansowe wynikające z 
płatności na odszkodowania. Mając to na uwadze, ze względu na zasadę proporcjonalności 
wprowadza się podwójny warunek, który obowiązuje w przypadku, gdy poprzedni przewoźnik 
lotniczy jest winny jedynie małemu opóźnieniu, które w konsekwencji powoduje, że dany 
pasażer nie zdąża na lot łączony i znacznie później dociera do miejsca docelowego.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Przewoźnicy lotniczy ponoszą obecnie 
nieograniczoną odpowiedzialność za 
zakwaterowanie swoich pasażerów w 
przypadku wystąpienia długotrwałych 
nadzwyczajnych okoliczności. Ta 
niepewność związana z brakiem 
jakiegokolwiek przewidywalnego limitu 
czasowego może zagrozić stabilności 
finansowej przewoźnika. W związku z tym
przewoźnik lotniczy powinien mieć 
możliwość ograniczenia świadczenia 
opieki po upływie określonego czasu. 
Ponadto plany awaryjne i szybkie zmiany 
planów podróży powinny zmniejszać 
ryzyko długotrwałego unieruchomienia 
pasażerów w portach lotniczych.

(16) Przewoźnicy lotniczy ponoszą obecnie 
nieograniczoną odpowiedzialność za 
zakwaterowanie swoich pasażerów w 
przypadku wystąpienia długotrwałych 
nadzwyczajnych okoliczności. Przewoźnik 
lotniczy powinien mieć jednak możliwość 
ograniczenia świadczenia opieki w 
odniesieniu do kosztów zakwaterowania 
oraz w przypadkach, gdy pasażerowie 
sami zorganizują sobie zakwaterowanie, 
jak również w odniesieniu do kosztów i 
opieki po upływie określonego czasu. 
Ponadto plany awaryjne i szybkie zmiany 
planów podróży powinny zmniejszać 
ryzyko długotrwałego unieruchomienia 
pasażerów w portach lotniczych.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku masowych zakłóceń wszystkie zaangażowane strony (władze, porty i linie 
lotnicze, hotele i pasażerowie) powinny wziąć wspólną odpowiedzialność za stawienie czoła 
sytuacji. Zobowiązanie linii lotniczej do zapewnienia opieki może zostać zmniejszone w 
odniesieniu do kosztów zakwaterowania za noc przypadających na jednego pasażera. Wyjątek 
od tej reguły można wprowadzić, gdy pasażerowie sami zorganizują sobie zakwaterowanie. W 
takim przypadku linia lotnicza może zmniejszyć koszty zakwaterowania i opieki po upływie 
określonego czasu.
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Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Pasażerowie powinni nie tylko być 
odpowiednio poinformowani o prawach 
przysługujących im w przypadku 
zakłócenia lotu, lecz także powinni zostać 
należycie poinformowani o przyczynach 
takiego zakłócenia natychmiast, gdy taka 
informacja stanie się dostępna. Informację 
taką należy zapewnić także w przypadku, 
gdy pasażer nabył bilet poprzez pośrednika 
prowadzącego działalność w Unii.

(20) Pasażerowie powinni nie tylko być 
odpowiednio poinformowani o prawach 
przysługujących im w przypadku 
zakłócenia lotu, lecz także powinni zostać 
należycie poinformowani o przyczynach 
takiego zakłócenia natychmiast, gdy taka 
informacja stanie się dostępna. Informację 
taką przewoźnik lotniczy ma zapewnić 
także w przypadku, gdy pasażer nabył bilet 
poprzez pośrednika prowadzącego 
działalność w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Przewoźnik lotniczy jest jedynym pewnym źródłem informacji na temat przyczyn zakłóceń 
w lotach.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W sprawie C-139/11 (Moré przeciwko 
KLM) Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił, 
że termin na wytoczenie powództwa o 
odszkodowanie określa się zgodnie z 
przepisami krajowymi każdego państwa 
członkowskiego.

(23) W sprawie C-139/11 Moré przeciwko 
KLM Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił, 
że termin na wytoczenie powództwa o 
odszkodowanie określa się zgodnie z 
przepisami krajowymi każdego państwa 
członkowskiego. W odniesieniu do 
pozasądowych rozstrzygnięć sporów limity 
czasowe są określane zgodnie z dyrektywą 
2013/11/UE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz 
zmiany rozporządzenia (WE) nr 
2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE 
(dyrektywa w sprawie ADR w sporach 
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konsumenckich)1.
_________________________
1 Dz. U. 165 z 18.6.2013, s. 65.

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) W celu zapewnienia rekompensaty 
pełnej wartości sprzętu służącego do 
poruszania się w przypadku jego 
uszkodzenia lub utraty przewoźnicy 
lotniczy powinni nieodpłatnie oferować 
osobom o ograniczonej sprawności 
ruchowej możliwość złożenia specjalnej 
deklaracji interesu, która, zgodnie z 
konwencją montrealską, umożliwia im 
ubieganie się o pełne odszkodowanie z 
tytułu utraty bądź uszkodzenia.

(27) W celu zapewnienia rekompensaty 
pełnej wartości sprzętu służącego do 
poruszania się w przypadku jego 
uszkodzenia lub utraty przewoźnicy 
lotniczy powinni nieodpłatnie oferować 
osobom niepełnosprawnym lub osobom o 
ograniczonej sprawności ruchowej 
możliwość złożenia specjalnej deklaracji 
interesu, która, zgodnie z konwencją 
montrealską, umożliwia im ubieganie się o 
pełne odszkodowanie z tytułu utraty bądź 
uszkodzenia.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Pasażerowie bywają czasami 
zdezorientowani w kwestii bagażu, który 
wolno im wziąć ze sobą na pokład statku 
powietrznego, co do jego wymiaru, ciężaru 
i liczby sztuk. W celu zapewnienia pełnej 
świadomości pasażerów odnośnie do 
wymogów związanych z bagażem, 
zarówno podręcznym, jak i kabinowym, 

(28) Pasażerowie bywają czasami 
zdezorientowani w kwestii bagażu, który 
wolno im wziąć ze sobą na pokład statku 
powietrznego, co do jego wymiaru, ciężaru 
i liczby sztuk. W celu zapewnienia pełnej 
świadomości pasażerów odnośnie do 
wymogów związanych z bagażem, 
zarówno podręcznym, jak i kabinowym, 
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ujętych w ramach biletu przewoźnicy 
lotniczy powinni wyraźnie określić te 
wymogi w momencie rezerwacji oraz w 
porcie lotniczym.

ujętych w ramach biletu przewoźnicy 
lotniczy powinni wyraźnie określić te 
wymogi przed dokonaniem rezerwacji, we 
wszystkich kanałach dystrybucyjnych, w 
tym komputerowych systemach rezerwacji
oraz w miejscu odprawy w porcie 
lotniczym. Pasażerowie powinni być 
odpowiednio informowani przez 
organizatorów lotu.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zachowania przejrzystości informacje te powinny być także dostępne za pośrednictwem 
wszystkich kanałów dystrybucyjnych, w szczególności komputerowych systemów rezerwacji, 
przez które zamawiana jest zdecydowana większość biletów lotniczych. Około70% biletów 
lotniczych w Europie sprzedawana jest przez pośredników.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Biorąc pod uwagę krótkie terminy 
składania skarg dotyczących zagubienia, 
uszkodzenia lub opóźnienia bagażu, 
przewoźnicy lotniczy powinni zapewnić 
pasażerom możliwość złożenia skargi 
poprzez udostępnienie im w porcie 
lotniczym formularza skargi. Może on 
także mieć formę standardowego 
formularza nieprawidłowości bagażowej 
(PIR).

(31) Biorąc pod uwagę krótkie terminy 
składania skarg dotyczących zagubienia, 
uszkodzenia lub opóźnienia bagażu, we 
wszystkich portach lotniczych należy
utworzyć specjalny punkt reklamacji 
bagażowej, w którym pasażerowie mieliby
możliwość złożenia skargi w dniu 
przylotu. W tym celu przewoźnicy lotniczy 
powinni udostępnić pasażerom formularz 
skargi. Może on także mieć formę 
standardowego formularza 
nieprawidłowości bagażowej (PIR). 
Ujednolicony formularz skargi dla całej 
Unii powinien zostać określony w 
załączniku 2a do niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Ze względów praktycznych specjalny punkt reklamacji bagażowej powinien być dostępny we 
wszystkich portach lotniczych, w celu przyspieszenia i usprawnienia procedury. Ujednolicony 
formularz skargi dla całej UE powinien zostać udostępniony wraz ze zmienionym 
rozporządzeniem.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt –1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–1. w art. 1 ust. 1 dodaje się literę w 
brzmieniu:
„ca) utraty lotu łączonego.”;

Or. en

Uzasadnienie

W świetle nowego zapisu art. 6a w sprawie „utraty lotów łączonych” przedmiot 
rozporządzenia określony w art. 1 ust. 1 powinien zostać odpowiednio zmieniony.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) litera g) otrzymuje brzmienie:
„g) »rezerwacja« oznacza fakt 
posiadania przez pasażera biletu lub 
innego dowodu potwierdzającego, że 
rezerwacja została przyjęta i 
zarejestrowana przez przewoźnika 
lotniczego lub organizatora;”;

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ta jest zgodna z nową definicją zawartą w art. 2 lit. d.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„»osoba o ograniczonej sprawności 
ruchowej« oznacza osobę określoną w art. 
2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 
w sprawie praw osób niepełnosprawnych 
oraz osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej podróżujących drogą lotniczą;”;

„»osoba niepełnosprawna lub osoba o 
ograniczonej sprawności ruchowej« 
oznacza osobę określoną w art. 2 lit. a) 
rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 w 
sprawie praw osób niepełnosprawnych 
oraz osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej podróżujących drogą lotniczą;”;

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera c a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) litera j) otrzymuje brzmienie:
„j) »odmowa przyjęcia na pokład« 
oznacza odmowę przewozu pasażerów 
danym lotem, pomimo że stawili się oni 
do wejścia na pokład zgodnie z 
warunkami ustanowionymi w art. 3 ust. 
2, chyba że odmowa przyjęcia na pokład 
jest racjonalnie uzasadniona, w 
szczególności przyczynami związanymi 
ze zdrowiem, wymogami bezpieczeństwa 
lub niewłaściwymi dokumentami 
podróżnymi. Jeżeli zmiana godziny 
odlotu spowodowała utratę możliwości 
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skorzystania z danego lotu przez pasażera, 
lot ten jest uważany za taki, na który 
pasażerowi odmówiono przyjęcia na 
pokład;”;

Or. en

Uzasadnienie

Obecna definicja „odmowy przyjęcia na pokład” wymaga modyfikacji w celu uwzględnienia 
przypadków, w których pasażer spóźnia się na lot, ponieważ lot został przesunięty na 
wcześniejszą godzinę.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera e
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 2 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

o) „lot łączony” oznacza lot, który na 
podstawie jednej umowy przewozu ma 
umożliwić pasażerowi przybycie do punktu 
przesiadkowego w celu odbycia kolejnego 
lotu albo, jeśli tak wynika z kontekstu, taki 
inny lot odbywający się z punktu 
przesiadkowego;

o) „lot łączony” oznacza lot, który na 
podstawie jednej umowy przewozu i na 
podstawie jednej rezerwacji ma umożliwić 
pasażerowi przybycie do punktu 
przesiadkowego w celu odbycia kolejnego 
lotu albo, jeśli tak wynika z kontekstu 
art. 6a, taki inny lot odbywający się z 
punktu przesiadkowego;

Or. en

Uzasadnienie

Wyrażenie „jedna rezerwacja” zostaje dodane w celu wyjaśnienia i uniknięcia problemów w 
przypadku, gdy osobne bilety kupowane są razem w ramach jednej transakcji. Dodanie 
art. 6a odnosi się do przepisów dotyczących lotów łączonych.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera e
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 2 – litera s
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

s) „cena biletu” oznacza pełną cenę biletu 
obejmującą cenę przelotu oraz wszystkie 
mające zastosowanie podatki, opłaty, 
dopłaty i prowizje uiszczane z tytułu 
wszystkich opcjonalnych i nieopcjonalnych 
usług, których dotyczy bilet;

s) „cena biletu” oznacza pełną cenę biletu 
obejmującą cenę przelotu oraz wszystkie 
mające zastosowanie podatki, opłaty, 
dopłaty i prowizje uiszczane z tytułu 
wszystkich opcjonalnych i nieopcjonalnych 
usług, których dotyczy bilet.

Cena biletu zawsze obejmuje koszty 
odprawy, dostarczenia biletów i wydania 
karty pokładowej, wnoszenia bagażu o 
minimalnej dopuszczalnej wadze oraz 
rzeczy niezbędnych, a także wszystkie 
koszty związane z dokonywaniem 
płatności, takie jak koszty karty 
kredytowej;

Or. en

Uzasadnienie

Dla zachowania przejrzystości i porównywalności należy określić podstawowy pakiet usług 
zawartych w cenie biletu.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera e
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 2 – litera t

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

t) „cena lotu” oznacza wartość otrzymaną 
poprzez przemnożenie ceny biletu przez 
współczynnik długości lotu do całkowitej 
długości podróży objętej (lub objętych) 
biletem;

t) „cena lotu” oznacza wartość otrzymaną 
poprzez przemnożenie ceny biletu przez 
współczynnik długości lotu do całkowitej 
długości podróży objętej (lub objętych) 
biletem; jeśli cena biletu nie jest znana, 
wysokość jakiegokolwiek zwrotu 
należności jest równa dodatkowi 
płaconemu za miejsca premium w 
przypadku danego lotu;

Or. en
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Uzasadnienie

Pojęcie „ceny lotu” zaproponowane przez Komisję nie ma zastosowania w przypadkach, gdy 
przelot jest usługą świadczoną w ramach imprezy turystycznej, gdyż „cena lotu” nie jest 
wymieniona na bilecie. Proponowana poprawka ma na celu zaradzenie tej sytuacji. 
Dodatkowa część definicji określa, że wysokość zwrotu należności jest równa wartości 
miejsca premium w przypadku danego lotu. Ta definicja powinna mieć zastosowanie w 
kontekście częściowego zwrotu po obniżce.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 – litera e
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 2 – litera w

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w) „przestój na płycie” oznacza, w 
związku z odlotem, czas, w którym statek 
powietrzny pozostaje na ziemi między 
rozpoczęciem przyjmowania pasażerów na 
pokład a startem statku powietrznego lub, 
w związku z przylotem, czas między 
lądowaniem statku powietrznego a 
rozpoczęciem opuszczania pokładu przez 
pasażerów;

w) „przestój na płycie” oznacza, w 
związku z odlotem, czas, w którym statek 
powietrzny pozostaje na ziemi między 
zakończeniem przyjmowania pasażerów na 
pokład a startem statku powietrznego lub, 
w związku z przylotem, czas między 
lądowaniem statku powietrznego a 
rozpoczęciem opuszczania pokładu przez 
pasażerów; 

Or. en

Uzasadnienie

Czas przyjmowania pasażerów na pokład nie powinien obejmować przestoju na płycie, 
ponieważ zależy on od wielkości statku powietrznego. Opóźnienie powinno być obliczane w 
wartościach bezwzględnych, a nie w odniesieniu do każdego statku powietrznego.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadają potwierdzoną rezerwację na 
dany lot oraz, z wyjątkiem przypadku 

a) posiadają potwierdzoną rezerwację na 
dany lot oraz, z wyjątkiem przypadku 
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odwołania, o którym mowa w art. 5, oraz
przypadku zmiany rozkładu lotów, o 
którym mowa w art. 6, stawią się do 
wejścia na pokład,

odwołania, o którym mowa w art. 5, oraz 
przypadku zmiany rozkładu lotów, o 
którym mowa w art. 6, lub w przypadku 
lotu łączonego, o którym mowa w art. 6a,
stawią się do wejścia na pokład,

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta modyfikuje tekst zgodnie z nowym brzmieniem art. 6a w sprawie „utraty lotów 
łączonych”.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Niniejsze rozporządzenie nie ma 
zastosowania do pasażerów 
podróżujących bezpłatnie lub na 
podstawie taryfy zniżkowej, która nie 
jest bezpośrednio lub pośrednio 
dostępna powszechnie. Jednakże ma ono 
zastosowanie do pasażerów 
posiadających bilety wydane przez 
przewoźnika lotniczego lub organizatora 
w ramach programu lojalnościowego lub 
innego programu komercyjnego.”;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest zgodna z nową definicją zawartą w art. 2 lit. d.



PE510.868v02-00 24/83 PR\1002222PL.doc

PL

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„4. Bez uszczerbku dla art. 8 ust. 6, 
niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
tylko do pasażerów przewożonych 
statkiem powietrznym sklasyfikowanym 
jako stałopłat o napędzie silnikowym. Jeśli 
jednak część podróży odbywa się, zgodnie 
z umową przewozu, z wykorzystaniem 
innego rodzaju transportu lub śmigłowca, 
niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
w odniesieniu do całości podróży, a część 
podróży odbywającą się z wykorzystaniem 
innego rodzaju transportu uważa się za lot 
łączony do celów niniejszego 
rozporządzenia.”;

„4. Bez uszczerbku dla art. 8 ust. 6, 
niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
tylko do pasażerów przewożonych 
statkiem powietrznym sklasyfikowanym 
jako stałopłat o napędzie silnikowym. Jeśli 
jednak część podróży odbywa się, zgodnie 
z umową przewozu, z wykorzystaniem 
innego rodzaju transportu lub śmigłowca, 
art. 6a ma zastosowanie w odniesieniu do 
całości podróży, a część podróży 
odbywającą się z wykorzystaniem innego 
rodzaju transportu uważa się za lot łączony 
do celów niniejszego rozporządzenia.”;

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 2 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„6. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do pasażerów 
transportowanych na podstawie umów 
dotyczących imprez turystycznych, 
pozostaje jednak bez wpływu na prawa 
pasażerów wynikające z dyrektywy Rady 
90/314/EWG. Pasażer ma prawo dochodzić 
roszczeń na podstawie niniejszego 
rozporządzenia oraz na podstawie 
dyrektywy Rady 90/314/EWG, ale w 
odniesieniu do tych samych faktów nie 

„6. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie do pasażerów linii lotniczych 
transportowanych na podstawie umów 
dotyczących imprez turystycznych, 
pozostaje jednak bez wpływu na prawa 
pasażerów wynikające z dyrektywy Rady 
90/314/EWG. Pasażer ma prawo dochodzić 
roszczeń na podstawie niniejszego 
rozporządzenia u przewoźnika lotniczego
oraz na podstawie dyrektywy Rady 
90/314/EWG u organizatora, ale w 
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może kumulować praw wynikających z 
obu wymienionych aktów prawnych, jeśli 
takie prawa zabezpieczają ten sam interes 
lub mają ten sam cel. Niniejsze 
rozporządzenie nie ma zastosowania w 
przypadkach anulowania lub opóźnienia 
imprezy turystycznej z przyczyn innych niż 
anulowanie lub opóźnienie lotu.”;

odniesieniu do tych samych faktów nie 
może kumulować praw wynikających z 
obu wymienionych aktów prawnych, jeśli 
takie prawa zabezpieczają ten sam interes 
lub mają ten sam cel. Niniejsze 
rozporządzenie nie ma zastosowania w 
przypadkach anulowania lub opóźnienia 
imprezy turystycznej z przyczyn innych niż 
anulowanie lub opóźnienie lotu.”;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka została wprowadzona w celu doprecyzowania tekstu. Rozporządzenie 
nr 261/2004 i dyrektywa 90/314/EWG w sprawie zorganizowanych podróży to dwa odrębne
akty prawne. Należy wyraźnie wyjaśnić, że pasażerowie nie mogą kumulować uprawnień na 
podstawie obu aktów prawnych.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: skreślona
„3. W przypadku odmowy przyjęcia 
pasażerów na pokład wbrew ich woli 
obsługujący przewoźnik lotniczy 
niezwłocznie wypłaca im odszkodowanie 
zgodnie z art. 7 i udziela pomocy zgodnie z 
art. 8. Jeśli pasażer zdecyduje się na 
zmianę planu podróży zgodnie z art. 8 ust. 
1 lit. b) oraz jeśli czas odlotu przypada co 
najmniej dwie godziny po pierwotnym 
czasie odlotu, obsługujący przewoźnik 
udziela pasażerowi pomocy zgodnie z art. 
9.”;

Or. en

Uzasadnienie

W obecnie obowiązującym rozporządzeniu przewidziano niezwłoczne udzielenie pomocy 
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zgodnie z art. 9. Przepis ten należy utrzymać. Nie powinno dochodzić do tego, by 
pasażerowie, którym z powodów przez nich niezawinionych odmawia się przyjęcia na pokład, 
musieli do czasu odlotu czekać przez dwie godziny na napoje, o których mowa w art. 9 ust. 1 
lit. a).

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ustępy 1, 2 i 3 mają również 
zastosowanie do biletów powrotnych w 
przypadku gdy pasażerowi odmówiono
przyjęcia na pokład w celu odbycia 
podróży powrotnej ze względu na fakt, że 
nie wziął on udziału w podróży do miejsca 
przeznaczenia lub nie uiścił dodatkowej 
opłaty na ten cel.

4. Nie można odmówić pasażerom
przyjęcia na pokład w celu odbycia 
podróży powrotnej ze względu na fakt, że 
nie wzięli oni udziału w podróży do 
miejsca przeznaczenia objętej biletem 
powrotnym lub nie uiścili dodatkowej 
opłaty na ten cel. W przypadku odmowy 
przyjęcia pasażerów na pokład wbrew ich 
woli zastosowanie mają ust. 1 i 2. Ponadto 
obsługujący przewoźnik lotniczy 
niezwłocznie wypłaca odnośnym 
pasażerom odszkodowanie zgodnie z art. 7 
i udziela im pomocy zgodnie z art. 8 i 9.

Or. en

Uzasadnienie

Ta praktyka stosowana przez przewoźników lotniczych narusza interesy konsumentów i należy 
ją w przyszłości ukrócić poprzez wprowadzenie jasnej podstawy prawnej. W odniesieniu do 
stosowania art. 9 nawiązano do poprzedniej poprawki.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeśli pasażer lub pośrednik działający w 
imieniu pasażera zgłasza błąd pisowni w 
nazwisku jednego lub kilku pasażerów 

5. Jeśli pasażer lub pośrednik działający w 
imieniu pasażera zgłasza błędy pisowni w 
nazwisku jednego lub kilku pasażerów 
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objętych tą samą umową przewozu, 
mogący prowadzić do odmowy przyjęcia 
na pokład, przewoźnik lotniczy dokonuje 
odpowiedniej korekty co najmniej raz w 
okresie poprzedzającym odlot o 48 godzin 
lub więcej bez naliczania pasażerowi lub 
pośrednikowi żadnej dodatkowej opłaty, o 
ile nie uniemożliwia mu tego prawo 
krajowe lub międzynarodowe.

objętych tą samą umową przewozu, 
mogący prowadzić do odmowy przyjęcia 
na pokład, przewoźnik lotniczy dokonuje 
odpowiedniej korekty tych błędów co 
najmniej raz w okresie poprzedzającym 
odlot o 48 godzin lub więcej bez naliczania 
pasażerowi lub pośrednikowi żadnej 
dodatkowej opłaty, o ile nie uniemożliwia 
mu tego prawo krajowe lub 
międzynarodowe.

Or. en

Uzasadnienie

W związku z tym, że błędy mogą wynikać z szeregu przyczyn, niniejsza poprawka gwarantuje 
możliwość skorygowania więcej niż jednego błędu pisowni.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„5a. Ustępy 1, 2 i 3 mają również 
zastosowanie w przypadku, gdy pasażer 
utraci możliwość skorzystania z lotu w 
związku z tym, że:
– lot rozpoczął się przed planowanym
czasem odlotu, a pasażer przybył do portu 
lotniczego na czas zgodnie z art. 3 ust. 2; 
lub
– planowany czas odlotu statku 
powietrznego przeniesiono na 
wcześniejszą godzinę, a pasażer nie został 
o tym poinformowany z co najmniej 24-
godzinnym wyprzedzeniem. Ciężar 
dowodu w kwestii tego, że pasażer został 
poinformowany we właściwym czasie o 
zmianie planowanego czasu odlotu, 
spoczywa na obsługującym przewoźniku 
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lotniczym.”;

Or. en

Uzasadnienie

Zdarzały się przypadki, że pasażer przybywał do portu lotniczego na czas, ale statek 
powietrzny odleciał wcześniej niż było to zaplanowane w rozkładzie. Należy wyraźnie 
zaznaczyć, że taka sytuacja jest jednym z rodzajów odmowy przyjęcia na pokład.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) otrzymują od obsługującego 
przewoźnika lotniczego ofertę wyboru 
między zwrotem należności, kontynuacją 
podróży po zmianie jej planu lub podróżą 
w późniejszym terminie, zgodnie z art. 8; 
oraz

a) otrzymują od obsługującego 
przewoźnika lotniczego ofertę wyboru 
między zwrotem należności, kontynuacją 
podróży po zmianie jej planu lub podróżą 
później tego samego dnia lub w 
późniejszym terminie, zgodnie z art. 8; 
oraz

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera a b (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Gdy pasażerowie zostali 
poinformowani o odwołaniu lotu, 
obsługujący przewoźnik lotniczy lub 
organizator mają obowiązek w pełni 
poinformować ich o przysługujących im 
prawach zgodnie z art. 5 ust. 1 oraz o 
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alternatywnych rodzajach transportu.”;

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wzmocnienie prawa pasażerów do informacji w przypadku 
odwołania lotu.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„3. Obsługujący przewoźnik lotniczy nie 
jest zobowiązany do wypłaty 
odszkodowania przewidzianego w art. 7, 
jeżeli może dowieść, że odwołanie jest 
spowodowane zaistnieniem 
nadzwyczajnych okoliczności oraz że 
opóźnienia nie można było uniknąć nawet 
w przypadku zastosowania wszystkich 
zasadnych środków. Na takie 
nadzwyczajne okoliczności można 
powołać się jedynie w zakresie, w jakim 
mają one wpływ na dany lot lub na 
poprzedni lot obsługiwany przez ten sam 
statek powietrzny.”;

„3. Obsługujący przewoźnik lotniczy nie 
jest zobowiązany do wypłaty 
odszkodowania przewidzianego w art. 7, 
jeżeli może dowieść, że spełnione zostały 
dwa warunki:
– odwołanie jest spowodowane 
zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności 
oraz
– opóźnienia nie można było uniknąć 
nawet w przypadku należytego
zastosowania wszystkich środków.

Jeżeli problemy techniczne wynikają z 
takich nadzwyczajnych okoliczności, 
można powołać się na nie jedynie w 
zakresie, w jakim mają one wpływ na dany 
lot lub na poprzedni lot obsługiwany przez 
ten sam statek powietrzny.”;

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wyjaśnienie, że konieczne jest spełnienie obu warunków, aby 
możliwe było zwolnienie obsługującej linii lotniczej z obowiązku wypłaty odszkodowania w 
przypadku odwołania lotu. Słowo „należytego” daje mniej możliwości interpretacji przepisu 
dotyczącego wszystkich działań, jakie należy podjąć w celu uniknięcia odwołania lotu.
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„5. W portach lotniczych, które w ciągu 
ostatnich trzech kolejnych lat obsługiwały 
nie mniej niż trzy miliony pasażerów 
rocznie, organ zarządzający portem 
lotniczym zapewnia, aby działalność portu 
lotniczego i jego użytkowników, w 
szczególności przewoźników lotniczych i 
podmiotów świadczących usługi obsługi 
naziemnej, były koordynowane w drodze 
odpowiedniego planu awaryjnego 
uwzględniającego możliwe sytuacje 
odwołania więcej niż jednego lotu lub 
opóźnienia więcej niż jednego lotu, 
mogące skutkować unieruchomieniem w 
porcie lotniczym znacznej liczby 
pasażerów, w tym przypadki 
niewypłacalności przewoźników 
lotniczych lub cofnięcia im koncesji. Plan 
awaryjny należy opracować w celu 
zapewnienia unieruchomionym 
pasażerom odpowiedniej informacji i 
opieki. Organ zarządzający portem 
lotniczym przedstawia plan awaryjny i 
wszelkie zmiany w nim krajowemu 
organowi wykonawczemu zgodnie z art. 
16. W portach lotniczych obsługujących 
mniejszą niż wspomniana wyżej liczbę 
pasażerów organ zarządzający poczyni 
wszelkie rozsądne starania w celu 
skoordynowania działań użytkowników 
portu oraz otoczenia opieką i udzielenia 
informacji pasażerom, którzy znaleźli się w 
takiej sytuacji.

„5. W portach lotniczych, które w ciągu 
ostatnich trzech kolejnych lat obsługiwały 
nie mniej niż półtora miliona pasażerów 
rocznie, organ zarządzający portem 
lotniczym, we współpracy z 
użytkownikami portu lotniczego, w 
szczególności przewoźnikami lotniczymi, 
podmiotami świadczącymi usługi obsługi 
naziemnej, instytucjami zapewniającymi 
służby żeglugi powietrznej i sklepami 
prowadzącymi sprzedaż detaliczną na 
terenie portu lotniczego, sporządza
odpowiedni plan awaryjny zapewniający 
właściwą koordynację portu lotniczego i 
jego użytkowników oraz uwzględniający 
możliwe sytuacje odwołania więcej niż 
jednego lotu lub opóźnienia więcej niż 
jednego lotu, mogące skutkować 
unieruchomieniem w porcie lotniczym 
znacznej liczby pasażerów, w tym 
przypadki niewypłacalności przewoźników 
lotniczych lub cofnięcia im koncesji. 
Sporządzanie planów awaryjnych 
obejmuje także, w stosownych 
przypadkach, uczestnictwo właściwych 
władz i organizacji krajowych, 
regionalnych lub lokalnych. Organ 
zarządzający portem lotniczym 
przedstawia plan awaryjny i wszelkie 
zmiany w nim krajowemu organowi 
wykonawczemu zgodnie z art. 16. W 
portach lotniczych obsługujących mniejszą 
niż wspomniana wyżej liczbę pasażerów 
organ zarządzający poczyni wszelkie 
rozsądne starania w celu skoordynowania 
działań użytkowników portu oraz 
otoczenia opieką i udzielenia informacji 
pasażerom, którzy znaleźli się w takiej 
sytuacji.
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Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze interes pasażerów, próg dotyczący wymogu obsłużenia w porcie lotniczym 
trzech milionów pasażerów rocznie należy uznać za zbyt wysoki i obniżyć go do 1,5 miliona 
pasażerów. W odniesieniu do sporządzania planów awaryjnych należy wyraźnie określić 
potrzebę zaangażowania wszystkich użytkowników portu lotniczego oraz władz krajowych, 
regionalnych i lokalnych. Głównym celem, który należy osiągnąć za sprawą sporządzania 
planów awaryjnych, jest zapewnienie odpowiedniej koordynacji przez wszystkie 
zainteresowane strony.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera c a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. O ile przewoźnicy lotniczy nie mogą 
zmniejszyć swoich zobowiązań 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
należy sporządzić plan awaryjny, o którym 
mowa w ust. 5, w celu określenia 
skoordynowanych działań, jeżeli istnieje 
taka konieczność, aby zapewnić udzielenie 
odpowiednich informacji i pomocy 
unieruchomionym w porcie lotniczym 
pasażerom, a szczególnie osobom 
niepełnosprawnym i osobom o 
ograniczonej sprawności ruchowej, 
zwłaszcza w odniesieniu do:
– udzielania informacji pasażerom 
unieruchomionym w porcie lotniczym lub 
do niego zmierzającym w celu rozpoczęcia 
podróży drogą lotniczą;
– udzielania doraźnej pomocy w zakresie 
zakwaterowania w sytuacji, gdy duża 
liczba pasażerów unieruchomionych w 
porcie lotniczym przekracza możliwości 
kwaterunkowe bazy hotelowej;
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– udzielania informacji i pomocy 
pasażerom, których dotyczą ograniczenia 
określone w art. 9 ust. 4 i 5;
– zmiany planu podróży pasażerów 
unieruchomionych w porcie lotniczym za 
sprawą alternatywnych przewoźników i 
rodzajów transportu, po obniżonej cenie 
lub bezpłatnie, jeżeli obsługujący 
przewoźnik zaprzestał działalności.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest ściśle związana z poprzednią poprawką do art. 5 ust. 5. Jej celem jest 
bardziej szczegółowe wskazanie zakresu, który powinny obejmować plany awaryjne w 
odniesieniu do udzielania informacji i pomocy. Szczególnej uwagi wymagają potrzeby osób 
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera c b (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 5 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) dodaje się ust. 5b w brzmieniu:
„5b. Przewoźnicy lotniczy opracowują i 
wdrażają szczegółowe procedury 
umożliwiające im zapewnienie w 
skuteczny i spójny sposób zgodności z 
niniejszym rozporządzeniem, zwłaszcza w 
przypadkach opóźnień, odwołań, odmowy 
przyjęcia na pokład, masowych zakłóceń i 
niewypłacalności. We wspomnianych 
procedurach wyraźnie wskazuje się 
przedstawiciela linii lotniczej, który w 
każdym porcie lotniczym będzie 
odpowiedzialny za organizowanie opieki, 
pomocy, zmiany planu podróży lub zwrotu 
należności, a także określa się w nich 
procesy i warunki dotyczące świadczenia 
tych usług. Przewoźnik lotniczy 
przedstawia te procedury i wszelkie 
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zmiany w nich krajowemu organowi 
wykonawczemu zgodnie z art. 16.”;

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 4 – litera c c (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 5 – ustęp 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) dodaje się ust. 5c w brzmieniu:
„5c. W razie odwołania lotu ze względu na 
niewypłacalność przewoźnika lotniczego 
lub zawieszenia przez niego działalności w 
wyniku cofnięcia mu koncesji 
pasażerowie mają prawo do zwrotu 
należności lub do lotu powrotnego do 
miejsca odlotu zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a) 
oraz prawo do opieki, o którym mowa w 
art. 9. Przewoźnicy lotniczy przedstawiają 
wystarczający dowód potwierdzający 
zabezpieczenie zwrotu należności i 
powrotu do kraju.”;

Or. en

Uzasadnienie

W sytuacji gdy linia lotnicza zaprzestaje działalności, wielu pasażerów nie ma możliwości 
dochodzenia w stosunku do niej swoich roszczeń dotyczących odzyskania kosztów 
niewykorzystanych przez nich biletów lub uzyskania możliwości powrotu do kraju, jeżeli 
zostali unieruchomieni w zagranicznym porcie lotniczym. W celu zlikwidowania tej luki w 
dziedzinie ochrony pasażerów sprawozdawca proponuje dokonać poprawki we wniosku 
Komisji dotyczącym rozporządzenia polegającej na wprowadzeniu przepisu, który zapewnia 
ochronę podobną do ochrony przysługującej klientom wycieczek zorganizowanych na 
podstawie dyrektywy 90/314/EWG w sprawie zorganizowanych podróży. Ciążący na 
przewoźnikach lotniczych obowiązek przedstawienia wystarczającego dowodu 
potwierdzającego zabezpieczenie pozostawia im margines swobody w zakresie podjęcia 
niezbędnych działań, takich jak utworzenie funduszy lub wykupienie ubezpieczenia.
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Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli obsługujący przewoźnik lotniczy 
ma uzasadnione powody, by przewidywać, 
że lot będzie opóźniony lub jeśli 
obsługujący przewoźnik lotniczy przesuwa 
planowy start w stosunku do pierwotnego 
planowego startu, pasażerowie otrzymują 
od obsługującego przewoźnika lotniczego:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Or. en

Uzasadnienie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 1 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) jeśli opóźnienie wynosi co najmniej 
pięć godzin i obejmuje jedną lub kilka 
nocy, pomoc, o której mowa w art. 9 ust. 1 
lit. b) i w art. 9 ust. 1 lit. c); oraz

(ii) jeśli opóźnienie wynosi co najmniej
trzy godziny i obejmuje godziny nocne, 
pomoc, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) 
i w art. 9 ust. 1 lit. c); oraz

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 
połączonych sprawach C-402/07 i C-432/07 Sturgeon przeciwko Condor oraz Böck & 
Lepuschitz przeciwko Air France, na podstawie którego przyznaje się pasażerom – w 
przypadku dużych opóźnień, tj. dłuższych niż trzy godziny – te same prawa, które przysługują 
pasażerom, których loty zostały odwołane. W związku z tym długość trwania opóźnienia 
powodująca powstanie zobowiązania została zmieniona z pięciu godzin na trzy godziny.



PR\1002222PL.doc 35/83 PE510.868v02-00

PL

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 1 – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) jeśli opóźnienie wynosi co najmniej 
pięć godzin, pomoc, o której mowa w art. 8 
ust. 1 lit. a).

(iii) jeśli opóźnienie wynosi co najmniej 
trzy godziny, pomoc, o której mowa w 
art. 8 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 
połączonych sprawach C-402/07 i C-432/07 Sturgeon przeciwko Condor oraz Böck & 
Lepuschitz przeciwko Air France, na podstawie którego przyznaje się pasażerom – w 
przypadku dużych opóźnień, tj. dłuższych niż trzy godziny – te same prawa, które przysługują 
pasażerom, których loty zostały odwołane. W związku z tym długość trwania opóźnienia 
powodująca powstanie zobowiązania została zmieniona z pięciu godzin na trzy godziny.
Zob. także poprawkę do art. 6 ust. 1 ppkt (ii).

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. Jeżeli obsługujący przewoźnik 
lotniczy przyspiesza planowany czas 
odlotu o ponad trzy godziny, proponuje on 
pasażerom otrzymanie zwrotu należności, 
o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. a), lub 
zmianę planu podróży, o której mowa w 
art. 8 ust. 1 lit. b). Pasażer może 
samodzielnie zorganizować swoją własną 
zmianę planu podroży i domagać się 
zwrotu związanych z tym kosztów, jeżeli 
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obsługujący przewoźnik lotniczy nie 
przedstawi mu propozycji zmiany planu 
podróży, o której mowa w art. 8 ust. 1 lit. 
b).”;

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli zmieniony rozkład lotów pociąga za sobą zbyt duże opóźnienie, pasażerom należy 
zaproponować możliwość domagania się zwrotu należności lub zmiany planu podróży.
Ponadto zgodnie z nowym przepisem zawartym w art. 8 ust. 6a należy zaproponować 
pasażerom możliwość samodzielnego zorganizowania sobie przez nich zmiany planu podróży 
oraz domagania się zwrotu związanych z tym kosztów, jeżeli obsługujący przewoźnik lotniczy 
nie umożliwi wyboru zmiany planu podróży.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przed upływem pięciu godzin od 
planowego czasu przylotu w przypadku 
wszystkich podróży wewnątrzunijnych 
oraz podróży do i z państw trzecich na 
trasie długości poniżej 3500 km;

a) przed upływem trzech godzin od 
planowego czasu przylotu w przypadku 
wszystkich podróży wewnątrzunijnych 
oraz podróży do i z państw trzecich na
trasie długości poniżej 3 500 km;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 
połączonych sprawach C-402/07 i C-432/07 Sturgeon przeciwko Condor oraz Böck & 
Lepuschitz przeciwko Air France, na podstawie którego przyznaje się pasażerom – w 
przypadku dużych opóźnień, tj. dłuższych niż trzy godziny – te same prawa, które przysługują 
pasażerom, których loty zostały odwołane. W związku z tym sprawozdawca proponuje, aby 
długość trwania opóźnienia powodująca powstanie zobowiązania została zmieniona z pięciu 
godzin na trzy godziny. Sprawozdawca podziela jednak zdanie Komisji, że długość trwania 
opóźnienia powodująca powstanie zobowiązania powinna być taka sama dla wszystkich 
podróży wewnątrzunijnych.
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przed upływem dziewięciu godzin od 
planowego czasu przylotu w przypadku 
podróży do i z państw trzecich na trasie 
długości 3500–6000 km;

b) przed upływem pięciu godzin od 
planowego czasu przylotu w przypadku 
podróży do i z państw trzecich na trasie 
długości powyżej 3 500 km;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przed upływem dwunastu godzin od 
planowego czasu przylotu w przypadku 
podróży do i z państw trzecich na trasie 
długości powyżej 6000 km.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W poprawce tej proponuje się skreślenie przepisu dotyczącego długości trwania opóźnienia 
powodującej powstanie zobowiązania wynoszącej dwanaście godzin lub długości trasy 
powodującej powstanie zobowiązania wynoszącej 6 000 km, aby zwiększyć skuteczność art. 6 
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ust. 2 oraz zwiększyć jasność przepisów dla linii lotniczych i pasażerów. Skreślenie lit. c) jest 
logiczną konsekwencją poprawek do art. 6 ust. 2 lit. a) i b), w których określa się długość 
trasy powodującej powstanie zobowiązania na poziomie odpowiednio poniżej lub powyżej 
3 500 km. Nie powinny istnieć żadne inne kryteria powodujące powstanie zobowiązania.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Obsługujący przewoźnik lotniczy nie 
jest zobowiązany do wypłaty 
odszkodowania przewidzianego w art. 7, 
jeżeli może dowieść, że opóźnienie lub 
zmiana rozkładu jest spowodowana
zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności 
oraz że opóźnienia lub zmiany rozkładu nie 
można było uniknąć nawet w przypadku 
zastosowania wszystkich rozsądnych
środków. Na takie nadzwyczajne 
okoliczności można powołać się jedynie w 
zakresie, w jakim mają one wpływ na dany 
lot lub na poprzedni lot obsługiwany przez 
ten sam statek powietrzny.

4. Obsługujący przewoźnik lotniczy nie 
jest zobowiązany do wypłaty 
odszkodowania przewidzianego w art. 7,
jeżeli może dowieść, że spełnione zostały 
dwa warunki:
- opóźnienie lub zmiana rozkładu są 
spowodowane zaistnieniem 
nadzwyczajnych okoliczności oraz

- opóźnienia lub zmiany rozkładu nie 
można było uniknąć nawet w przypadku 
należytego zastosowania wszystkich 
środków.

W przypadku powołania się na problemy 
techniczne na takie nadzwyczajne 
okoliczności można powołać się jedynie w 
zakresie, w jakim mają one wpływ na dany 
lot lub na poprzedni lot obsługiwany przez 
ten sam statek powietrzny.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z poprawką do art. 5 ust. 3. Jej celem jest wyjaśnienie, że muszą być 
spełnione obydwa warunki, aby obsługująca linia lotnicza została zwolniona z wypłaty 
odszkodowania w przypadku dużych opóźnień. Słowo „należytego” daje mniej możliwości 
interpretacji przepisu dotyczącego wszystkich działań, jakie należy podjąć w celu uniknięcia 
odwołania.
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Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących 
bezpieczeństwa, jeśli przestój na płycie 
trwa ponad godzinę, obsługujący 
przewoźnik lotniczy nieodpłatnie zapewnia 
dostęp do toalet i wody pitnej, zapewnia 
odpowiednie ogrzewanie lub chłodzenie 
kabiny pasażerskiej, a także w razie 
potrzeby zapewnia dostępność 
odpowiedniej opieki medycznej. W 
przypadku gdy przestój na płycie osiąga 
maksymalną długość pięciu godzin, statek 
powietrzny powraca do punktu przyjęć 
pasażerów na pokład lub do innego miejsca 
odpowiedniego do celów opuszczenia 
przez nich pokładu statku powietrznego, 
gdzie pasażerom umożliwia się 
opuszczenie pokładu i skorzystanie z tej 
samej pomocy, o której mowa w ust. 1, 
chyba że ze względów bezpieczeństwa 
statek powietrzny nie może opuścić 
swojego stanowiska na płycie.

5. Z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących 
bezpieczeństwa, jeśli przestój na płycie 
trwa ponad godzinę, obsługujący 
przewoźnik lotniczy nieodpłatnie zapewnia 
dostęp do toalet i wody pitnej, zapewnia 
odpowiednie ogrzewanie lub chłodzenie 
kabiny pasażerskiej, a także w razie 
potrzeby zapewnia dostępność 
odpowiedniej opieki medycznej. W 
przypadku gdy przestój na płycie osiąga 
maksymalną długość dwóch godzin, statek 
powietrzny powraca do punktu przyjęć 
pasażerów na pokład lub do innego miejsca 
odpowiedniego do celów opuszczenia 
przez nich pokładu statku powietrznego, 
gdzie pasażerom umożliwia się 
opuszczenie pokładu i skorzystanie z tej 
samej pomocy, o której mowa w ust. 1, 
chyba że ze względów bezpieczeństwa 
statek powietrzny nie może opuścić 
swojego stanowiska na płycie.”;

Or. en

Uzasadnienie

Ustalony czas przestoju na płycie na minimum pięć godzin zanim pasażerowie mogą opuścić 
pokład wydaje się zbyt długi i powinien zostać zastąpiony przez ustalony czas przestoju na 
płycie wynoszący dwie godziny.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 a – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy pasażer utraci 
możliwość skorzystania z lotu łączonego 
wskutek opóźnienia lub zmiany rozkładu w 
odniesieniu do poprzedniego lotu, unijny 
przewoźnik lotniczy obsługujący kolejny
lot łączony zapewnia pasażerowi:

1. W przypadku gdy pasażer utraci 
możliwość skorzystania z lotu łączonego 
wskutek opóźnienia lub zmiany rozkładu w 
odniesieniu do poprzedniego lotu, unijny 
przewoźnik lotniczy obsługujący ten 
poprzedni lot zapewnia pasażerowi:

Or. en

Uzasadnienie

Pasażerowie, którzy utracili możliwość skorzystania z lotu łączonego, powinni uzyskać 
pomoc, opiekę, zmianę planu podróży oraz odszkodowanie od poprzedniego przewoźnika 
lotniczego, który spowodował opóźnienie w punkcie przesiadkowym, a nie od kolejnego 
przewoźnika lotniczego, który startuje o czasie.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 a – ustęp 1 – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) w przypadku gdy planowy czas odlotu 
alternatywnego lotu lub czas odjazdu 
innego transportu oferowanego zgodnie z 
art. 8 przypada co najmniej pięć godzin po 
planowym czasie odlotu lotu utraconego, a 
opóźnienie obejmuje jedną lub kilka nocy, 
pomoc, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) 
i w art. 9 ust. 1 lit. c).

(iii) w przypadku gdy planowy czas odlotu 
alternatywnego lotu lub czas odjazdu 
innego transportu oferowanego zgodnie z 
art. 8 przypada co najmniej pięć godzin po 
planowym czasie odlotu lotu utraconego, a 
opóźnienie obejmuje godziny nocne, 
pomoc, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) 
i w art. 9 ust. 1 lit. c).

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z poprzednimi poprawkami dotyczącymi długości trwania opóźnienia 
powodującej powstanie zobowiązania w art. 6. Wyjaśnienie jest ponadto konieczne, ponieważ 
obecne sformułowanie może zostać błędnie zrozumiane w ten sposób, że zakwaterowanie w 
ramach rekompensaty jest oferowane tylko wówczas, gdy opóźnienie obejmuje całą noc.



PR\1002222PL.doc 41/83 PE510.868v02-00

PL

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy pasażer utraci 
możliwość skorzystania z lotu łączonego w 
wyniku opóźnienia wcześniejszego lotu 
łączonego, pasażerowi przysługuje prawo 
do odszkodowania ze strony unijnego 
przewoźnika lotniczego obsługującego taki 
wcześniejszy lot zgodnie z art. 6 ust. 2. Do 
tych celów opóźnienie oblicza się w 
odniesieniu do planowego czasu przylotu 
w miejscu docelowym.

2. W przypadku gdy pasażer utraci 
możliwość skorzystania z lotu łączonego w 
wyniku zmiany rozkładu lub opóźnienia 
wcześniejszego lotu łączonego w punkcie 
przesiadkowym o co najmniej 90 minut, 
pasażerowi przysługuje prawo do 
odszkodowania ze strony unijnego 
przewoźnika lotniczego obsługującego taki 
wcześniejszy lot zgodnie z art. 6 ust. 2. Do 
tych celów całkowite opóźnienie oblicza 
się w odniesieniu do planowego czasu 
przylotu w miejscu docelowym.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zmniejszenie nieproporcjonalnego obciążenia finansowego dla 
pierwszego przewoźnika lotniczego, który może działać regionalnie i mógł mieć tylko małe 
opóźnienie. Próg co najmniej 90 minut opóźnienia dla poprzedniego lotu w punkcie 
przesiadkowym daje pasażerowi prawo do odszkodowania, o ile opóźnienie w miejscu 
docelowym podróży przekracza odpowiednio 3 lub 5 godzin. Ten podwójny warunek ma 
uzasadnienie, jeżeli poprzedni unijny przewoźnik lotniczy odpowiada tylko za małe 
opóźnienie, którego skutkiem jest znacznie większe opóźnienie w miejscu docelowym.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Ustępy 1 i 2 mają zastosowanie także w 
odniesieniu do przewoźników z państw 
trzecich obsługujących loty łączone do i z 
portów lotniczych UE.

4. Ustępy 1 i 2 mają zastosowanie także w 
odniesieniu do przewoźników z państw 
trzecich obsługujących loty łączone z 
portów lotniczych na terenie Unii do 
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innego portu lotniczego na terenie Unii
lub z portu lotniczego na terenie Unii do 
portu lotniczego poza Unią.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana jest konieczna w celu zapewnienia spójności z art. 3 ust. 1 dotyczącym 
zakresu stosowania rozporządzenia oraz w celu uniknięcia problemów eksterytorialności w 
odniesieniu do przewoźników z państw trzecich

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ust. 1 słowo „loty” zastępuje się 
słowem „podróże”;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę przedłożono razem z następnymi poprawkami do art. 7 ust. 1 lit. a), b) i 
c) niniejszego rozporządzenia. W poprawkach tych uwzględniono zastąpienie słowa „loty” 
słowem „podróże”.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) w ust. 1 skreśla się lit. a);

Or. en



PR\1002222PL.doc 43/83 PE510.868v02-00

PL

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę stosuje się w powiązaniu z poprawkami do art. 7 ust. 1 lit. b) i c) 
istniejącego rozporządzenia, których celem jest ułatwienie stosowania obecnego systemu oraz 
zapewnienie większej przejrzystości dla pasażerów i linii lotniczych. Sprawozdawca 
proponuje uproszczenie zapisów dotyczących długości trasy powodującej powstanie 
zobowiązania i kwoty odszkodowań poprzez wprowadzenie następujących progów: 300 EUR 
dla wszystkich lotów w Unii (niezależnie od dystansu); 300 EUR dla wszystkich innych lotów 
do dystansu 3 500 km, 600 EUR dla wszystkich innych lotów na dystans dłuższy niż 3 500 km.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7 – litera a b (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) w ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) 300 EUR dla wszystkich podróży 
wewnątrzunijnych i wszystkich innych 
podróży do 3 500 kilometrów;”;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę stosuje się w powiązaniu z poprawkami do art. 7 ust. 1 lit. a) i c) 
istniejącego rozporządzenia, których celem jest ułatwienie stosowania obecnego systemu oraz 
zapewnienie większej przejrzystości dla pasażerów i linii lotniczych. Sprawozdawca 
proponuje uproszczenie zapisów dotyczących długości trasy powodującej powstanie 
zobowiązania i kwoty odszkodowań poprzez wprowadzenie następujących progów: 300 EUR 
dla wszystkich lotów w Unii (niezależnie od dystansu); 300 EUR dla wszystkich innych lotów 
do dystansu 3 500 km, 600 EUR dla wszystkich innych lotów na dystans dłuższy niż 3 500 km. 

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7 – litera a c (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ac) w ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:
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„c) 600 EUR dla wszystkich podróży 
powyżej 3 500 kilometrów.”;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę stosuje się w powiązaniu z poprawkami do art. 7 ust. 1 lit. a) i b) 
istniejącego rozporządzenia, których celem jest ułatwienie stosowania obecnego systemu oraz 
zapewnienie większej przejrzystości dla pasażerów i linii lotniczych. Sprawozdawca 
proponuje uproszczenie zapisów dotyczących długości trasy powodującej powstanie 
zobowiązania i kwoty odszkodowań poprzez wprowadzenie następujących progów: 300 EUR 
dla wszystkich lotów w Unii (niezależnie od dystansu); 300 EUR dla wszystkich innych lotów 
do dystansu 3 500 km, 600 EUR dla wszystkich innych lotów na dystans dłuższy niż 3 500 km.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 
1, wypłaca się w gotówce, elektronicznym 
przelewem bankowym, przekazem 
bankowym lub czekami bankowymi.

3. W porozumieniu z pasażerem
odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, 
wypłaca się w gotówce, elektronicznym 
przelewem bankowym lub przekazem 
bankowym.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku przewoźników, którzy wypłacają odszkodowanie czekami bankowymi, pojawiają 
się problemy.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 7 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 7 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Przewoźnik lotniczy może zawrzeć z 5. Przewoźnik lotniczy może zawrzeć z 
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pasażerem dobrowolne porozumienie 
zastępujące przepisy dotyczące 
odszkodowania zawarte w ust. 1, pod 
warunkiem, że takie porozumienie zostanie 
potwierdzone dokumentem podpisanym 
przez pasażera, w którym pasażerowi 
przypomina się o prawie do 
odszkodowania przysługującym mu na 
mocy niniejszego rozporządzenia.

pasażerem dobrowolne porozumienie 
zastępujące przepisy dotyczące 
odszkodowania zawarte w ust. 1 innymi 
świadczeniami niepieniężnymi o co 
najmniej równoważnej wartości (np. 
voucherami lotniczymi o wartości 
odpowiadającej kwocie pełnego 
odszkodowania), pod warunkiem że takie 
porozumienie zostanie potwierdzone 
dokumentem podpisanym przez pasażera, 
w którym pasażerowi przypomina się o 
prawie do odszkodowania przysługującym 
mu na mocy niniejszego rozporządzenia.

Or. de

Uzasadnienie

Należy wprowadzić wartość graniczną wynoszącą co najmniej 100% wysokości roszczenia, 
tak aby we właściwy sposób utrzymać prawo pasażerów do odszkodowania. Należy również 
doprecyzować, że dobrowolne porozumienie odnosi się wyłącznie do formy odszkodowania i 
nie dotyczy samego prawa do odszkodowania.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 8 – ustęp 1 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwrotem w terminie siedmiu dni od 
wystąpienia przez pasażera z odpowiednim 
wnioskiem, za pomocą środków 
przewidzianych w art. 7 ust. 3, ceny lotu za 
nieodbytą część lub części podróży oraz za 
część lub części już odbyte, jeżeli lot nie 
służy już dłużej jakiemukolwiek celowi 
związanemu z pierwotnym planem 
podróży pasażera, w stosownych 
przypadkach łącznie z

a) zwrotem w terminie siedmiu dni 
roboczych od wystąpienia przez pasażera z 
odpowiednim wnioskiem, za pomocą 
środków przewidzianych w art. 7 ust. 3, 
ceny lotu za nieodbytą część lub części 
podróży oraz za część lub części już 
odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej 
jakiemukolwiek celowi związanemu z
pierwotnym planem podróży pasażera, w 
stosownych przypadkach łącznie z

Or. en
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Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku wybrania przez pasażerów 
wariantu, o którym mowa w ust. 1 lit. b), 
przysługuje im, z zastrzeżeniem 
dostępności, prawo do zmiany planu 
podróży z wykorzystaniem usług innego 
przewoźnika lotniczego lub innego rodzaju 
transportu, jeśli obsługujący przewoźnik 
lotniczy nie może samodzielnie i na czas 
przetransportować pasażera w taki sposób, 
aby znalazł się on w miejscu docelowym w 
ciągu 12 godzin od planowego czasu 
przylotu. Niezależnie od przepisów art. 22 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008, 
tacy inni przewoźnicy lub podmioty 
oferujące inne rodzaje transportu nie 
naliczają przewoźnikowi zamawiającemu 
ceny przekraczającej średnią cenę 
płaconą przez ich własnych pasażerów za 
równoważne usługi w ciągu ostatnich 
trzech miesięcy.

5. W przypadku wybrania przez pasażerów 
wariantu, o którym mowa w ust. 1 lit. b), 
przysługuje im, z zastrzeżeniem 
dostępności i pod warunkiem że istnieją 
racjonalne i porównywalne alternatywy, 
prawo do zmiany planu podróży, 
najszybciej jak to możliwe, z 
wykorzystaniem usług innego przewoźnika 
lotniczego lub innego rodzaju transportu, 
jeśli obsługujący przewoźnik lotniczy nie 
może samodzielnie i na czas 
przetransportować pasażera w taki sposób, 
aby znalazł się on w miejscu docelowym w 
ciągu 12 godzin od planowego czasu 
przylotu. Pasażer ma prawo do odmowy 
zmiany planu podróży z wykorzystaniem 
innego rodzaju transportu i w takim 
przypadku zachowuje swoje prawo do 
opieki określone w art. 9 podczas 
oczekiwania na zmianę planu podróży.

Or. en

Uzasadnienie

Nie powinno być ograniczeń cenowych ani warunków, które zobowiązują do skorzystania z 
danego rodzaju transportu z powodu braku innego środka. Ponadto nie jest jasne, jak pojęcie 
„ceny przekraczającej średnią cenę płaconą przez ich własnych pasażerów za równoważne 
usługi w ciągu ostatnich trzech miesięcy” miałoby być stosowane w praktyce. Poprawka 
precyzuje ponadto, że obowiązek zorganizowania transportu pasażera spoczywa na 
obsługującym przewoźniku lotniczym, którego usługi zawiodły.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 8 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Każdorazowo gdy pasażerom oferuje 
się, na mocy ust. 1, całkowitą lub 
częściową zmianę planu podróży z 
wykorzystaniem innego rodzaju transportu, 
niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie 
do przewozu takim innym rodzajem 
transportu, jak gdyby przewozu 
dokonywano statkiem powietrznym 
sklasyfikowanym jako stałopłat.

6. Każdorazowo gdy pasażerom oferuje 
się, na mocy ust. 1, całkowitą lub 
częściową zmianę planu podróży z 
wykorzystaniem innego rodzaju transportu, 
art. 6a ma zastosowanie do przewozu 
takim innym rodzajem transportu zgodnie z 
ustaleniami dotyczącymi zmiany planu 
podróży między obsługującą linią lotniczą
a przewoźnikiem oferującym inny rodzaj 
transportu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zauważyć, że między przewoźnikami oferującymi różne rodzaje transportu istnieją 
ustalenia dotyczące zmiany planu podróży, które określają warunki takiej zmiany planu 
podróży i mają zastosowanie w tych określonych przypadkach.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 8 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 8 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a. w art. 8 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„6a. Pasażer może sam zorganizować 
zmianę swojego planu podróży i żądać 
zwrotu związanych z nią kosztów, jeżeli 
obsługujący przewoźnik lotniczy nie 
zaproponuje wyboru zmiany planu 
podróży zgodnie z ust. 1 lit. b).”;

Or. en

Uzasadnienie

Pasażer powinien także mieć możliwość samodzielnego zorganizowania zmiany planu 
podróży bez utraty prawa do żądania zwrotu poniesionych kosztów.
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Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9 – litera –a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–a) w ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„a) posiłki oraz napoje;”;

Or. en

Uzasadnienie

Wyrażenie „w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania” powinno zostać skreślone, 
ponieważ we wszystkich przypadkach odnoszących się do art. 9 ust. 1 lit. a) – odwołanie, duże 
opóźnienie i loty łączone – do zmienianego rozporządzenia proponuje się wprowadzenie 
„dwugodzinnego okresu oczekiwania od początkowej godziny odlotu”.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9 – litera a a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ponadto pasażerom bezpłatnie 
przysługują dwie rozmowy telefoniczne i
dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe.”;

Or. en

Uzasadnienie

Dalekopis jest urządzeniem przestarzałym.
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Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9 – litera a b (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Stosując niniejszy artykuł, 
obsługujący przewoźnik lotniczy 
powinien zwracać szczególną uwagę na 
potrzeby osób niepełnosprawnych i osób 
o ograniczonej możliwości poruszania 
się i wszelkich osób im towarzyszących, 
jak również na potrzeby dzieci 
podróżujących bez dorosłych 
opiekunów.”;

Or. en

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 9 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeśli obsługujący przewoźnik lotniczy 
jest w stanie wykazać, że odwołanie lotu, 
jego opóźnienie lub zmiana rozkładu jest 
skutkiem zaistnienia nadzwyczajnych 
okoliczności oraz że odwołaniu lotu, jego 
opóźnieniu lub zmianie rozkładu nie 
można było zapobiec nawet w przypadku 
zastosowania wszystkich rozsądnych 
środków, może on ograniczyć całkowity 
koszt zakwaterowania zapewnionego 
zgodnie z ust. 1 lit. b) do 100 EUR na noc i 
na pasażera oraz do nie więcej niż trzech 
nocy. Jeśli obsługujący przewoźnik 
lotniczy zdecyduje się na wprowadzenie 

4. Jeśli obsługujący przewoźnik lotniczy 
jest w stanie wykazać, że odwołanie lotu, 
jego opóźnienie lub zmiana rozkładu jest 
skutkiem zaistnienia nadzwyczajnych 
okoliczności oraz że odwołaniu lotu, jego 
opóźnieniu lub zmianie rozkładu nie 
można było zapobiec nawet w przypadku 
należytego zastosowania wszystkich 
rozsądnych środków, może on ograniczyć 
koszt zakwaterowania zapewnionego 
zgodnie z ust. 1 lit. b) do 125 EUR na noc i 
na pasażera. W przypadku gdy pasażer 
sam zapewnia sobie zakwaterowanie,
przewoźnik lotniczy może ograniczyć koszt 
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tego ograniczenia, udziela on pasażerom 
informacji o dostępnym zakwaterowaniu 
po upływie tych trzech nocy, niezależnie 
od stałego obowiązku informowania 
określonego w art. 14.

zakwaterowania do 125 EUR na noc i do
trzech nocy. Jeśli obsługujący przewoźnik 
lotniczy zdecyduje się na wprowadzenie 
tego ograniczenia, udziela on pasażerom 
informacji o dostępnym zakwaterowaniu 
po upływie tych trzech nocy. W żadnym 
przypadku nie ma to jednak wpływu na 
spoczywający na obsługującym 
przewoźniku lotniczym obowiązek 
zapewnienia w pierwszym rzędzie 
zakwaterowania, niezależnie od stałego 
obowiązku informowania określonego w 
art. 14.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zwiększyć kwotę przeznaczoną na zakwaterowanie, która wynosi obecnie 100 EUR na 
noc i na osobę. Nie należy natomiast wprowadzać czasowych ograniczeń zakwaterowania, 
chyba że pasażer sam zapewnia sobie zakwaterowanie. W takim przypadku pasażer może się 
spodziewać ze strony przewoźnika lotniczego czasowych ograniczeń w pokrywaniu kosztów 
zakwaterowania. Decydujące znaczenie w tym kontekście ma spoczywający na 
przedsiębiorstwie – również w nadzwyczajnych okolicznościach – obowiązek zapewnienia w 
pierwszym rzędzie faktycznego zakwaterowania.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt –10 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 10 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–10. w art. 10 ust. 2 wprowadzenie 
otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli obsługujący przewoźnik 
lotniczy umieści pasażera w klasie 
niższej niż ta, na którą został wykupiony 
bilet, to w terminie siedmiu dni 
roboczych, za pomocą środków 
przewidzianych w art. 7 ust. 3, zwraca”;

Or. en
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Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt –11 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

–11. artykuł 11 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:
„2. W przypadkach odmowy przyjęcia 
na pokład, odwołania i opóźnień, bez 
względu na ich długość, osoby 
niepełnosprawne i osoby o ograniczonej 
możliwości poruszania się i wszystkie 
osoby im towarzyszące, jak również 
dzieci podróżujące bez dorosłych 
opiekunów mają prawo do opieki, 
przewidzianej w art. 9, tak szybko jak 
jest to możliwe.
Zakwaterowanie oferowane osobom 
niepełnosprawnym i osobom o 
ograniczonej możliwości poruszania się 
jest dostępne, a informacja dotycząca ich 
praw przekazywana jest środkami 
komunikacji dostosowanymi do ich 
potrzeb i potrzeb psów-przewodników.”;

Or. en

Uzasadnienie

Potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się powinny 
być dodatkowo chronione niniejszą poprawką.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obsługujący przewoźnik lotniczy nie 
stosuje ograniczeń określonych w art. 9 

3. Obsługujący przewoźnik lotniczy nie 
stosuje ograniczeń określonych w art. 9 
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ust. 4 i w art. 9 ust. 5, jeśli pasażer jest 
osobą o ograniczonej sprawności ruchowej 
lub osobą towarzyszącą takiemu 
pasażerowi, dzieckiem bez opiekuna, 
kobietą ciężarną bądź osobą potrzebującą 
szczególnej opieki medycznej, pod 
warunkiem, ze przewoźnika lotniczego, 
jego przedstawiciela lub organizatora 
powiadomiono o ich szczególnych 
potrzebach w zakresie pomocy co najmniej 
48 godzin przed planowym czasem odlotu. 
Uznaje się, że takie powiadomienie 
dotyczy całości podróży oraz podróży 
powrotnej, jeśli na obie podróże została 
zawarta umowa z tym samym 
przewoźnikiem lotniczym.

ust. 4 i 5, jeśli pasażer jest osobą 
niepełnosprawną lub osobą o ograniczonej 
sprawności ruchowej lub osobą 
towarzyszącą takiemu pasażerowi, 
dzieckiem bez opiekuna, kobietą ciężarną 
bądź osobą potrzebującą szczególnej 
opieki medycznej, pod warunkiem, że 
obsługującego przewoźnika lotniczego, 
jego przedstawiciela lub organizatora 
powiadomiono o ich szczególnych 
potrzebach w zakresie pomocy co najmniej 
48 godzin przed planowym czasem odlotu. 
Uznaje się, że takie powiadomienie 
dotyczy całości podróży oraz podróży 
powrotnej, jeśli na obie podróże została 
zawarta umowa z tym samym 
przewoźnikiem lotniczym.

Or. en

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 12
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy obsługujący przewoźnik 
lotniczy wypłaca odszkodowanie lub 
wypełnia inne zobowiązania nałożone na 
niego niniejszym rozporządzeniem, 
przepisy niniejszego rozporządzenia lub 
prawa krajowego nie mogą być 
interpretowane jako ograniczające prawo 
przewoźnika lotniczego do dochodzenia 
odszkodowania z tytułu kosztów 
poniesionych na mocy niniejszego 
rozporządzenia od jakichkolwiek stron 
trzecich, które przyczyniły się do 
zaistnienia wydarzenia powodującego 
powstanie obowiązku wypłaty 
odszkodowania lub innych obowiązków.

W przypadku gdy obsługujący przewoźnik 
lotniczy wypłaca odszkodowanie lub 
wypełnia inne zobowiązania nałożone na 
niego niniejszym rozporządzeniem oraz 
bez uszczerbku dla obowiązujących umów 
między stronami trzecimi dotyczących 
wyłączenia odpowiedzialności, przepisy 
niniejszego rozporządzenia lub prawa 
krajowego nie mogą być interpretowane 
jako ograniczające prawo przewoźnika 
lotniczego do odzyskania kosztów 
poniesionych na mocy niniejszego 
rozporządzenia od jakichkolwiek stron 
trzecich, które przyczyniły się do 
zaistnienia wydarzenia powodującego 
powstanie obowiązku wypłaty 
odszkodowania lub innych obowiązków.
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy przepis nie powinien mieć wpływu na istniejące umowy dotyczące wyłączenia 
odpowiedzialności (np. między portami lotniczymi a liniami lotniczymi). Musi być jasne, że 
nie dotyczy on pasażerów.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w art. 14 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. Przewoźnicy lotniczy zapewniają w 
swych godzinach pracy i w każdym porcie 
lotniczym, na którym działają, obecność 
personelu do kontaktu lub wyznaczonej 
przez właściwego przewoźnika lotniczego 
osoby trzeciej odpowiedzialnej za 
udzielenie pasażerom niezbędnych 
informacji na temat przysługujących im 
praw, w tym procedur składania skarg, 
pomoc i natychmiastowe działanie w 
przypadku zakłócenia lotu oraz 
zagubienia lub opóźnienia bagażu.”;

Or. en

Uzasadnienie

Działanie lokalnego punktu kontaktowego, reprezentującego przewoźnika lotniczego w porcie 
lotniczym i mającego możliwość podjęcia w razie potrzeby w imieniu przewoźnika 
natychmiastowych działań, umożliwi pasażerom pełne korzystanie ze swych praw. W 
przypadku zakłóceń lotu i zagubionego lub opóźnionego bagażu wyłącznie linie lotnicze mają 
dostęp do pełnych informacji. Poprawy wymaga udostępnianie pasażerom informacji 
dotyczących przysługujących im praw oraz możliwości składania skarg i roszczeń.
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Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku osób niewidomych i 
niedowidzących, przepisy niniejszego 
artykułu wykonuje są za pomocą innych 
odpowiednich środków.

3. W przypadku osób niepełnosprawnych 
lub o ograniczonej sprawności ruchowej, 
w szczególności osób niewidomych i 
niedowidzących, postanowienia 
niniejszego artykułu wykonuje są za 
pomocą innych odpowiednich środków.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna z wcześniejszymi poprawkami dotyczącymi pełnej definicji 
„osoby niepełnosprawnej lub o ograniczonej sprawności ruchowej” i rozszerza tę grupę na 
wszystkie osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Organ zarządzający portem lotniczym 
zapewnia, aby w miejscach przebywania 
pasażerów w porcie lotniczym 
umieszczono wyraźnie widoczne 
informacje ogólne o prawach 
przysługujących pasażerom. Zapewnia 
również, aby pasażerowie obecni w porcie 
lotniczym byli poinformowani o 
odwołaniu swojego lotu oraz o prawach 
przysługujących im w przypadku nagłego 
zaprzestania działalności przez 
przewoźnika lotniczego, np. w razie 
niewypłacalności lub cofnięcia koncesji.

4. Organ zarządzający portem lotniczym 
zapewnia to, aby w miejscach przebywania 
pasażerów w porcie lotniczym 
umieszczono wyraźnie widoczne 
informacje ogólne o prawach 
przysługujących pasażerom. W oparciu o 
otrzymane informacje zapewnia również 
to, aby pasażerowie obecni w porcie 
lotniczym byli poinformowani o 
przyczynach opóźnień i zakłóceń lotu oraz 
o prawach przysługujących im w takich 
wypadkach jak odwołanie ich lotu, oraz o 
prawach przysługujących im w przypadku 
nagłego zaprzestania działalności przez 
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przewoźnika lotniczego, np. w razie 
niewypłacalności lub cofnięcia koncesji

Or. en

Uzasadnienie

Organy zarządzające portem lotniczym nie posiadają informacji dotyczących indywidualnych 
pasażerów. Muszą one najpierw otrzymać od przewoźników lotniczych informacje, aby 
wypełnić powyższe zobowiązanie.

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadku gdy pasażer nie nabył 
biletu bezpośrednio od obsługującego 
przewoźnika lotniczego, lecz od 
pośrednika prowadzącego działalność w 
Unii, taki pośrednik przekazuje 
przewoźnikowi lotniczemu dane 
kontaktowe pasażerów, pod warunkiem 
udzielenia przez pasażera wyraźnego 
upoważnienia na piśmie. Takie
upoważnienie może zostać udzielone
wyłącznie na zasadzie dobrowolności. 
Przewoźnik lotniczy może wykorzystać 
takie dane kontaktowe tylko do celów 
wywiązania się z obowiązku 
informacyjnego określonego w niniejszym 
artykule, nie zaś do celów 
marketingowych, i usuwa dane kontaktowe 
w ciągu 72 godzin od wykonania umowy 
przewozu. Przetwarzanie takich danych, 
dostęp do nich i ich przechowywanie 
odbywają się zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie ochrony osób fizycznych 
w zakresie przetwarzania danych 
osobowych i swobodnego przepływu tych 
danych.

6. W przypadku gdy pasażer nie nabył 
biletu bezpośrednio od obsługującego 
przewoźnika lotniczego, lecz od 
pośrednika prowadzącego działalność w 
Unii, taki pośrednik przekazuje 
przewoźnikowi lotniczemu dane 
kontaktowe pasażerów, pod warunkiem 
wyrażenia przez pasażera zgody. Taka
zgoda może zostać wyrażona wyłącznie na 
zasadzie dobrowolności. Przewoźnik 
lotniczy może wykorzystać takie dane 
kontaktowe tylko do celów wywiązania się 
z obowiązku informacyjnego określonego 
w niniejszym artykule, nie zaś do celów 
marketingowych, i usuwa dane kontaktowe 
w ciągu 72 godzin od wykonania umowy 
przewozu. Wyrażenie przez pasażera 
zgody na przekazanie swych danych
kontaktowych przewoźnikowi lotniczemu i 
ich przetwarzanie, dostęp do nich i ich 
przechowywanie odbywa się zgodnie z 
dyrektywą 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych.
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Or. en

Uzasadnienie

Zgoda powinna zostać wyrażona przez pasażera zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie 
danych, w których nie określa się konkretnej formy zgody („na piśmie”). Termin 
„upoważnienie” zastępuje się terminem „zgoda”, spójnym z terminologią stosowaną w 
europejskim prawodawstwie o ochronie danych.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 13
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 14 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Pośrednik jest zwolniony z 
zastosowania ust. 6, jeśli jest w stanie 
wykazać istnienie alternatywnego systemu 
zapewniającego pasażerom informacje bez 
przekazywania odnośnych danych 
kontaktowych.

7. Pośrednik jest zwolniony z zobowiązań 
wynikających z ust. 6, jeśli jest w stanie 
wykazać istnienie alternatywnego systemu 
zapewniającego pasażerom informacje bez 
przekazywania odnośnych danych 
kontaktowych lub w przypadku 
niepodania przez pasażera swych danych 
kontaktowych.

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednicy nie mogą ponosić odpowiedzialności za dostarczenie informacji w przypadku 
niepodania przez pasażerów swych danych kontaktowych.

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
krajowy organ wykonawczy 
odpowiedzialny za egzekwowanie 
przepisów niniejszego rozporządzenia w 

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
krajowy organ wykonawczy 
odpowiedzialny za egzekwowanie 
przepisów niniejszego rozporządzenia w 
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odniesieniu do lotów z portów lotniczych 
znajdujących się na jego terytorium, a 
także w odniesieniu do lotów z państw 
trzecich do takich portów lotniczych. 
Państwa członkowskie informują Komisję 
o organie wyznaczonym zgodnie z 
niniejszym ustępem.

odniesieniu do naruszeń niniejszego 
rozporządzenia w portach lotniczych 
znajdujących się na jego terytorium, lotów 
z portów lotniczych znajdujących się na 
jego terytorium, a także w odniesieniu do 
lotów z państw trzecich do takich portów 
lotniczych. Państwa członkowskie 
informują Komisję o organie 
wyznaczonym zgodnie z niniejszym 
ustępem.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie w równym stopniu stosuje się do naruszeń w portach lotniczych znajdujących 
się na terytorium państw członkowskich UE.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ustanowione przez państwa 
członkowskie sankcje za naruszenia 
niniejszego rozporządzenia powinny być 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

3. Ustanowione przez państwa 
członkowskie sankcje za naruszenia 
niniejszego rozporządzenia powinny być 
wiarygodne, skuteczne, proporcjonalne i 
odstraszające

Or. en

Uzasadnienie

Między państwami członkowskimi występują istotne różnice sankcji, jakie mogą być 
nakładane na linie lotnicze za nieprzestrzeganie rozporządzenia nr 261/2004 (maksymalnie 
4,5 mln EUR w Hiszpanii przy mniej niż 1 000 EUR w Polsce i Rumunii). Maksymalny poziom 
sankcji jest często niższy niż koszty przestrzegania rozporządzenia przez linie lotnicze. 
W takich sytuacjach nie istnieją zachęty ekonomiczne skłaniające przewoźników lotniczych do 
przestrzegania obecnego rozporządzenia. Sankcje powinny być na tyle surowe, aby spółki 
dostrzegały zachęty finansowe skłaniające do ścisłego stosowania się do rozporządzenia.
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Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy organy wyznaczone 
na mocy art. 16 i art. 16a są różnymi 
organami, ustanawia się mechanizmy 
sprawozdawczości zapewniające wymianę 
informacji między różnymi organami w 
celu wsparcia krajowych organów 
wykonawczych w realizacji ich zadań 
nadzoru i egzekwowania przepisów oraz 
umożliwienia organowi wyznaczonemu na 
mocy art. 16a gromadzenia informacji 
niezbędnych do rozpatrywania 
poszczególnych skarg.

4. Zgodnie z dyrektywą 2013/11/UE 
ustanawia się mechanizmy współpracy 
między krajowym organem wykonawczym 
a organem wyznaczonym na mocy art. 16a 
obejmujące wzajemną wymianę informacji
w celu wsparcia krajowych organów 
wykonawczych w realizacji ich zadań 
nadzoru i egzekwowania przepisów oraz 
umożliwienia organowi wyznaczonemu na 
mocy art. 16a gromadzenia informacji oraz 
fachowej wiedzy technicznej, niezbędnych 
do rozpatrywania poszczególnych skarg. 
Ponadto ustanawia się obejmujący całą 
Unię mechanizm między wszystkimi 
organami wyznaczonymi na mocy 
niniejszego artykułu oraz art. 16a w celu 
zapewnienia wymiany informacji o 
naruszeniach, sankcjach i najlepszych 
praktykach w zakresie egzekwowania 
przepisów między wszystkimi państwami 
członkowskimi.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z nową dyrektywą w sprawie ADR takie mechanizmy informowania i współpracy są 
przewidziane między krajowymi organami wykonawczymi a organami ADR na szczeblu 
każdego państwa członkowskiego. Zdaniem sprawozdawcy podobne mechanizmy powinny 
dodatkowo istnieć również na szczeblu wewnątrzwspólnotowym. Regularna wymiana 
informacji przez wszystkie krajowe organy wykonawcze i organy ADR na terytorium całej UE 
znacząco poprawiłaby stosowanie rozporządzenia. O bliższą współpracę między wszystkimi 
krajowymi organami wykonawczymi wnioskowano już w kontekście wcześniejszych 
rozporządzeń i nie wpływałoby to na rolę Komisji w tym zakresie.
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Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 16 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a. w art. 16 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„6a. W oczekiwaniu na transponowanie 
przez państwa członkowskie przepisów 
dyrektywy 2013/11/UE każdy pasażer 
może przedłożyć dowolnemu krajowemu 
organowi wykonawczemu skargę 
dotyczącą domniemanego naruszenia 
niniejszego rozporządzenia w dowolnym 
porcie lotniczym znajdującym się na 
terenie państwa członkowskiego lub 
dotyczącą lotów z dowolnego portu 
lotniczego znajdującego się na terenie 
państwa członkowskiego lub lotów z 
państwa trzeciego do takiego portu 
lotniczego.”;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zostaje wprowadzona w celu dopilnowania, aby krajowe organy 
wykonawcze zachowały swoje kompetencje w zakresie rozpatrywania skarg do czasu wejścia 
w życie dyrektywy w sprawie ADR w 2015 r. Do czasu utworzenia nowych organów 
odpowiedzialnych za rozstrzyganie sporów pasażerowie powinni mieć możliwość kierowania 
indywidualnych skarg do dowolnego krajowego organu wykonawczego.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 16 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W momencie dokonywania rezerwacji
przewoźnicy lotniczy udzielają pasażerom 

1. Przewoźnicy lotniczy udzielają 
pasażerom informacji o swoich 
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informacji o swoich procedurach 
rozpatrywania roszczeń i skarg w 
odniesieniu do praw określonych w 
niniejszym rozporządzeniu, a także 
przekazują im odpowiednie adresy 
kontaktowe, na które pasażerowie mogą 
przekazywać swoje roszczenia i skargi, w 
tym drogą elektroniczną. Przewoźnik 
lotniczy informuje także pasażerów o 
organie lub organach właściwych do celów 
rozpatrywania skarg pasażerów.

procedurach rozpatrywania roszczeń i 
skarg oraz odpowiednich terminach, o 
których mowa w ust. 2 niniejszego 
artykułu, w odniesieniu do praw 
określonych w niniejszym rozporządzeniu, 
a także przekazują im odpowiednie adresy 
kontaktowe, na które pasażerowie mogą 
przekazywać swoje roszczenia i skargi, w 
tym drogą elektroniczną. Przewoźnik 
lotniczy oraz, w stosownych przypadkach, 
organizator informują także pasażerów o 
organie lub organach właściwych do celów 
rozpatrywania skarg pasażerów, 
wyznaczonych przez państwa 
członkowskie zgodnie z niniejszym 
artykułem i art. 16. Właściwe informacje 
są udzielane w momencie dokonywania 
rezerwacji, ogólnodostępne, wyraźnie 
widoczne na bilecie pasażera oraz na 
stronach internetowych przewoźnika 
lotniczego, jak również są rozdawane w 
punktach przewoźnika lotniczego w 
portach lotniczych. Pasażerom zapewnia 
się formularz skargi.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować wymóg udzielania pasażerom informacji o procedurach dotyczących 
roszczeń i skarg. W razie konieczności ogólne informacje dotyczące procedur, w tym adresy 
kontaktowe do właściwych organów, przekazuje pasażerom organizator.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 16 a – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

w art. 16a dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. Ciężar dowodu w kwestii udzielenia 
pasażerom wymaganych informacji 
spoczywa na przewoźniku lotniczym.”;



PR\1002222PL.doc 61/83 PE510.868v02-00

PL

Or. en

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 16 a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeśli pasażer zamierza przedłożyć 
przewoźnikowi lotniczemu skargę w 
odniesieniu do praw przysługujących 
pasażerowi na mocy niniejszego 
rozporządzenia, przedkłada ją w ciągu 
trzech miesięcy od terminu, w którym 
odbył się lot, lub w którym planowo miał 
się odbyć. W ciągu siedmiu dni od 
otrzymania skargi przewoźnik lotniczy 
przekazuje pasażerowi potwierdzenie 
otrzymania skargi. W ciągu dwóch 
miesięcy od otrzymania skargi przewoźnik 
lotniczy udziela pasażerowi wyczerpującej 
odpowiedzi.

2. Jeśli pasażer zamierza przedłożyć 
przewoźnikowi lotniczemu skargę w 
odniesieniu do praw przysługujących 
pasażerowi na mocy niniejszego 
rozporządzenia, przedkłada ją w ciągu 
trzech miesięcy od terminu, w którym 
odbył się lot, lub w którym planowo miał 
się odbyć, bez uszczerbku dla jego prawa 
do wkroczenia na drogę sądową oraz 
korzystania z możliwości pozasądowego 
rozstrzygania sporów po upływie takiego 
okresu trzech miesięcy. W ciągu siedmiu 
dni od otrzymania skargi przewoźnik 
lotniczy przekazuje pasażerowi 
potwierdzenie otrzymania skargi. W ciągu 
dwóch miesięcy od otrzymania skargi 
przewoźnik lotniczy udziela pasażerowi 
wyczerpującej odpowiedzi. Jeżeli 
przewoźnik lotniczy nie udzieli 
wyczerpującej odpowiedzi w ciągu dwóch 
miesięcy, uznaje się, że akceptuje on 
roszczenia pasażera.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu podkreślenie, że prawo krajowe musi zapewniać środki prawne oraz że 
nie jest to opcjonalne. Prawa ustanowione na mocy niniejszego rozporządzenia muszą być 
egzekwowalne (zob. sprawa Sousy Rodríguez i McDonagh).
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Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 16 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z właściwymi przepisami UE i 
krajowymi każde państwo członkowskie 
wyznacza krajowy organ lub organy 
odpowiedzialne za pozasądowe 
rozstrzyganie sporów między 
przewoźnikami lotniczymi a pasażerami w 
odniesieniu do praw objętych niniejszym 
rozporządzeniem.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby pasażerowie linii lotniczych mogli 
przedstawiać spory z liniami lotniczymi 
dotyczące praw i obowiązków 
ustanowionych w niniejszym 
rozporządzeniu w ramach niezależnych, 
skutecznych i sprawnych pozasądowych 
mechanizmów rozstrzygania sporów. W 
tym celu każde państwo członkowskie 
wyznacza krajowy organ lub organy 
odpowiedzialne za pozasądowe 
rozstrzyganie sporów między 
przewoźnikami lotniczymi a pasażerami w 
odniesieniu do praw i obowiązków 
objętych niniejszym rozporządzeniem. 
W odniesieniu do sporów objętych 
zakresem dyrektywy 2013/11/UE 
zastosowanie ma wyłącznie ta dyrektywa. 
Przewoźnicy lotniczy stosują się do 
systemu ADR przewidzianego 
w dyrektywie 2013/11/UE.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka stanowi aktualizację tekstu zgodną w nową dyrektywą 2013/11/UE w sprawie 
alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), która stanowi, że państwa członkowskie 
muszą powołać krajowy organ lub krajowe organy w celu spełnienia przepisów zarówno 
dyrektywy w sprawie ADR, jak i niniejszego zmienionego rozporządzenia.

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 16 a – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Każdy pasażer może przedłożyć 
krajowemu organowi wyznaczonemu na 
mocy ust. 3 skargę dotyczącą 
domniemanego naruszenia niniejszego 
rozporządzenia w dowolnym porcie 
lotniczym znajdującym się na terenie 
państwa członkowskiego lub dotyczącą 
lotu z państwa trzeciego do portu 
lotniczego znajdującego się na takim 
terytorium. Skargi takie można składać nie 
wcześniej niż dwa miesiące po 
przedłożeniu skargi odnośnemu 
przewoźnikowi, chyba że przewoźnik 
udzielił już ostatecznej odpowiedzi na taką 
skargę.

4. Po otrzymaniu wyczerpującej 
odpowiedzi od przewoźnika lotniczego 
dany pasażer może przedłożyć krajowemu 
organowi wyznaczonemu na mocy ust. 3 
skargę dotyczącą domniemanego 
naruszenia niniejszego rozporządzenia w 
dowolnym porcie lotniczym znajdującym 
się na terenie państwa członkowskiego lub 
dotyczącą lotu z dowolnego portu 
lotniczego znajdującego się na terenie 
państwa członkowskiego lub lotu z 
państwa trzeciego do takiego portu 
lotniczego. Skargi takie można składać w 
określonym wcześniej terminie, który 
wynosi nie mniej niż jeden rok od daty 
przedłożenia przez pasażera roszczenia 
lub skargi do odnośnego przewoźnika 
lotniczego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka stanowi dostosowanie artykułu do nowej dyrektywy 2013/11/UE w sprawie 
alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR).

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 16 a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W ciągu siedmiu dni od otrzymania 
skargi wyznaczony organ potwierdza 
odbiór skargi i przesyła jej kopię 
właściwemu krajowemu organowi 
wykonawczemu. Udzielenie skarżącemu 
ostatecznej odpowiedzi powinno nastąpić 
nie później niż trzy miesiące po
otrzymaniu skargi. Kopię ostatecznej 
odpowiedzi przekazuje się również 

5. Po otrzymaniu skargi wyznaczony 
organ niezwłocznie zawiadamia o tym 
strony sporu, gdy tylko otrzyma wszystkie 
dokumenty zawierające informacje 
dotyczące skargi. Przesyła kopię 
dokumentów dotyczących skargi 
właściwemu krajowemu organowi 
wykonawczemu. Udzielenie skarżącemu 
ostatecznej odpowiedzi powinno nastąpić 
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krajowemu organowi wykonawczemu. nie później niż 90 dni kalendarzowych po
dniu, w którym wyznaczony organ 
otrzymał pełne akta skargi. Kopię 
ostatecznej odpowiedzi przekazuje się 
również krajowemu organowi 
wykonawczemu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka stanowi dostosowanie artykułu do nowej dyrektywy 2013/11/UE w sprawie 
alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR).

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 16 a – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w art. 16a dodaje się ustęp w brzmieniu:
„5a. Do celów objętych niniejszym 
rozporządzeniem przewoźnicy lotniczy 
przekazują swoje dane kontaktowe 
organom wyznaczonym na mocy 
niniejszego artykułu, właściwym dla 
państw członkowskich, w których 
prowadzą działalność.”;

Or. en

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 15
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 16 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja wspiera dialog pomiędzy 
państwami członkowskimi w sprawie 
wykładni i stosowania niniejszego 
rozporządzenia przez poszczególne 

1. Komisja wspiera dialog i promuje 
współpracę pomiędzy państwami 
członkowskimi w sprawie wykładni i 
stosowania niniejszego rozporządzenia 
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państwa za pośrednictwem komitetu, o 
którym mowa w art. 16c.

przez poszczególne państwa za 
pośrednictwem komitetu, o którym mowa 
w art. 16c.

Or. en

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 16
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 1 stycznia 2017 r. Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie z funkcjonowania i wyników 
niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności uwzględniając wpływ 
odszkodowań na duże opóźnienia i 
ograniczenia w zakresie zakwaterowania w 
przypadku wystąpienia długotrwałych 
nadzwyczajnych okoliczności. Komisja 
przedstawia również sprawozdanie 
dotyczące poprawy ochrony pasażerów 
linii lotniczych w związku z lotami z 
państw trzecich obsługiwanymi przez 
przewoźników innych niż wspólnotowi w 
kontekście międzynarodowych porozumień 
dotyczących transportu lotniczego.

Do dnia 1 stycznia 2017 r. Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
sprawozdanie z funkcjonowania i wyników 
niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności uwzględniając wpływ 
odszkodowań na duże opóźnienia i 
ograniczenia w zakresie zakwaterowania w 
przypadku wystąpienia długotrwałych 
nadzwyczajnych okoliczności, kwestie 
dotyczące interpretowania 
nadzwyczajnych okoliczności, statystyki 
dotyczące działalności krajowych organów 
wykonawczych publikowane przez te 
organy, w tym dotyczące sankcji i ustaleń 
w odniesieniu do podejrzanych praktyk 
stosowanych przez przewoźników 
lotniczych, postępy w powoływaniu 
krajowych organów odpowiedzialnych za 
pozasądowe rozstrzyganie sporów oraz ich 
działalność. Komisja przedstawia również 
sprawozdanie dotyczące poprawy ochrony 
pasażerów linii lotniczych w związku z 
lotami z państw trzecich obsługiwanymi 
przez przewoźników innych niż unijni w 
kontekście międzynarodowych porozumień 
dotyczących transportu lotniczego.

Or. en
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Uzasadnienie

Zdaniem sprawozdawcy sprawozdania Komisji powinny zawierać bardziej szczegółowe 
informacje na potrzeby dokonania oceny skutków, realizacji i wykonalności rozporządzenia.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 2027/97
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wspólnotowy przewoźnik lotniczy 
udostępnia w porcie lotniczym formularze 
skargi, umożliwiające pasażerowi
natychmiastowe złożenie takiej skargi 
dotyczącej uszkodzonego lub opóźnionego 
bagażu. Taki formularz skargi, który może 
przyjąć postać formularza 
nieprawidłowości bagażowej (PIR), 
przyjmowany jest jako skarga przez 
przewoźnika lotniczego w porcie 
lotniczym zgodnie z art. 31 ust. 2 
konwencji montrealskiej. Ta możliwość 
pozostaje bez wpływu na prawo pasażera
do złożenia skargi inną drogą w terminie 
określonym konwencją montrealską.

2. We wszystkich portach lotniczych organ 
zarządzający portem lotniczym organizuje 
punkt udostępnienia pasażerom 
formularzy skargi, umożliwiających 
natychmiastowe złożenie przez nich po 
przylocie skargi dotyczącej uszkodzonego 
lub opóźnionego bagażu. Taki formularz 
skargi, który może przyjąć postać 
formularza nieprawidłowości bagażowej 
(PIR), przyjmowany jest jako skarga przez 
przewoźnika lotniczego w porcie 
lotniczym zgodnie z art. 31 ust. 2 
konwencji montrealskiej. Ta możliwość 
pozostaje bez wpływu na prawo pasażerów
do złożenia skargi inną drogą w terminie 
przewidzianym konwencją montrealską.
Zharmonizowany formularz dla całej UE 
zamieszczono w załączniku 2a do 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W celu przyspieszenia procedury na wypadek zgubienia, opóźnienia lub uszkodzenia bagażu 
specjalny punkt reklamacji bagażowej w porcie lotniczym pozwala na centralizację wniosków 
pasażerów składanych po przylocie. Zharmonizowany formularz skargi dla całej UE, który 
pomógłby usprawnić procedurę, stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.
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Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2027/97
Artykuł 6 a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdorazowo przewożąc zarejestrowane 
wózki inwalidzkie bądź inny sprzęt służący 
do poruszania się lub urządzenia 
pomocnicze, przewoźnik lotniczy i jego 
przedstawiciele oferują każdej osobie o 
ograniczonej sprawności ruchowej, 
zdefiniowanej w art. 2 lit. a) 
rozporządzenia (WE) nr 1107/2006, 
możliwość nieodpłatnego złożenia 
specjalnej deklaracji interesu zgodnie z 
art. 22 ust. 2 konwencji montrealskiej w 
momencie dokonywania rezerwacji i nie 
później niż w momencie przekazania 
sprzętu przewoźnikowi.

1. Każdorazowo przewożąc zarejestrowane 
wózki inwalidzkie bądź inny sprzęt służący 
do poruszania się lub urządzenia 
pomocnicze, przewoźnik lotniczy i jego 
przedstawiciele oferują każdej osobie 
niepełnosprawnej lub osobie o 
ograniczonej sprawności ruchowej, 
zdefiniowanej w art. 2 lit. a) 
rozporządzenia (WE) nr 1107/2006, 
możliwość nieodpłatnego złożenia 
specjalnej deklaracji interesu zgodnie z 
art. 22 ust. 2 konwencji montrealskiej w 
momencie dokonywania rezerwacji i nie 
później niż w momencie przekazania 
sprzętu przewoźnikowi. Wzór formularza 
takiej deklaracji interesu zamieszczono w 
załączniku 2b do niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W celu usprawnienia procedury składania deklaracji pomocny byłby wzór formularza. 
Stanowiłoby to zarówno dla pasażerów, jak i dla przewoźników lotniczych pomoc w 
przekazaniu właściwych informacji oraz niezbędnych dokumentów w razie zniszczenia, 
zgubienia lub uszkodzenia sprzętu służącego do poruszania się.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2027/97
Artykuł 6 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu monitorowania ochrony 2. W celu monitorowania ochrony 
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pasażerów o ograniczonej sprawności 
ruchowej i pasażerów niepełnosprawnych 
w przypadku uszkodzenia ich sprzętu 
służącego do poruszania się, krajowy organ 
wykonawczy bada także i uwzględnia 
informacje o skargach dotyczących sprzętu 
służącego do poruszania się 
przedkładanych organom wyznaczonym na 
podstawie art. 16a rozporządzenia (WE) nr 
261/2004.

pasażerów o ograniczonej sprawności 
ruchowej i pasażerów niepełnosprawnych 
w przypadku uszkodzenia ich sprzętu 
służącego do poruszania się lub urządzeń 
pomocniczych, krajowy organ 
wykonawczy bada także i uwzględnia 
informacje o skargach dotyczących sprzętu 
służącego do poruszania się 
przedkładanych organom wyznaczonym na 
podstawie art. 16a rozporządzenia (WE) nr 
261/2004.

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak w pozostałych częściach niniejszego rozporządzenia urządzenia pomocnicze są 
uznawane za odpowiednik sprzętu służącego do poruszania się.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2027/97
Artykuł 6 d – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przewoźnicy lotniczy mają pełną 
swobodę ustalania warunków, na których 
zezwalają na przewóz bagażu, określają 
oni jednak jednoznacznie w momencie 
rezerwacji i przy stanowiskach odprawy (w 
tym także przy samoobsługowych 
urządzeniach do odprawy) maksymalne 
wymogi odnośnie do bagażu, który 
pasażerowie mogą przewieźć w kabinie 
pasażerskiej i w przedziale bagażowym 
statku powietrznego w ramach każdego 
lotu objętego daną rezerwacją, włącznie z 
wszelkimi ograniczeniami liczby sztuk 
bagażu, które zostaną zastosowane w 
ramach udzielonego maksymalnego limitu.
W przypadku zastosowania dodatkowych 
opłat za przewóz bagażu przewoźnicy
lotniczy wyraźnie określą ich szczegóły w 
momencie rezerwacji i – na żądanie – w 

1. Przewoźnicy lotniczy określają 
jednoznacznie przed ostatecznym 
dokonaniem rezerwacji we wszystkich 
kanałach dystrybucji, w tym w 
komputerowym systemie rezerwacji, i przy 
stanowiskach odprawy (w tym także przy 
samoobsługowych urządzeniach do 
odprawy) maksymalne wymogi odnośnie 
do bagażu, który pasażerowie mogą 
przewieźć w kabinie pasażerskiej i w 
przedziale bagażowym statku 
powietrznego w ramach każdego lotu 
objętego daną rezerwacją, włącznie z 
wszelkimi ograniczeniami liczby sztuk 
bagażu, które zostaną zastosowane w 
ramach udzielonego maksymalnego limitu,
jak również szczegóły dotyczące 
dodatkowych opłat za przewóz bagażu. 
Niezależnie od kanału dystrybucji musi 
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porcie lotniczym. istnieć możliwość dokonania zapłaty za 
przedmioty wymagające dodatkowej opłaty 
przy dokonywaniu zakupu podstawowej 
usługi podróżnej.

Or. en

Uzasadnienie

Udostępnianie informacji o opłatach za bagaż oraz innych usługach pomocniczych na 
początku procesu rezerwacji jest kluczowe z perspektywy umożliwienia porównania stawek i 
zagwarantowania konsumentom przejrzystości cen. Proponowana poprawka jest spójna z 
rozporządzeniem (WE) nr 1008/2008. Na potrzeby przejrzystości i w celu zagwarantowania 
równych warunków działania obowiązek informowania powinien dotyczyć wszystkich 
podmiotów zaangażowanych w dystrybucję produktów linii lotniczych, tj. linii lotniczych, biur 
podróży oraz komputerowych systemów rezerwacji, za pomocą których znaczna większość 
pośredników dokonuje rezerwacji biletów lotniczych.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 2027/97
Artykuł 6 d – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w art. 6d dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. Pasażerowie są uprawnieni do 
przewozu w kabinie najważniejszych 
rzeczy osobistych lub swojej własności, w 
tym zakupów dokonanych w porcie 
lotniczym, bez dodatkowych opłat wobec 
przewidzianego maksymalnego 
dopuszczalnego bagażu podręcznego.”;

Or. en

Uzasadnienie

Praktykowane przez niektórych przewoźników ograniczenie bagażu podręcznego, który 
pasażer może wnieść na pokład, do jednej sztuki i nakładanie dodatkowych opłat za każdą 
dodatkową sztukę, taką jak torba z zakupami dokonanymi w porcie lotniczym, sprawiło, że 
pasażerowie są zdezorientowani i doprowadziło do spadku sprzedaży detalicznej w portach 
lotniczych. Wprowadzenie zakazu stosowania tej tzw. zasady jednej torby jest zgodne ze 
stanowiskiem Parlamentu Europejskiego wyrażonym w różnych rezolucjach i debatach 
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plenarnych.

Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 e – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wspólnotowy przewoźnik lotniczy 
umożliwia pasażerowi przewóz 
instrumentu muzycznego w kabinie 
pasażerskiej statku powietrznego z 
zastrzeżeniem właściwych zasad 
bezpieczeństwa i specyfikacji technicznych 
oraz ograniczeń dotyczących danego statku 
powietrznego. Instrumenty muzyczne 
przyjmuje się do przewozu w kabinie 
statku powietrznego pod warunkiem, że 
można je umieścić bezpiecznie w 
odpowiednim przedziale bagażowym w 
kabinie lub pod siedzeniem odnośnego 
pasażera. Przewoźnik lotniczy może 
stwierdzić, że instrument muzyczny 
stanowi część bagażu podręcznego 
pasażera i nie będzie przewożony odrębnie 
od takiego bagażu.

1. Unijny przewoźnik lotniczy umożliwia 
pasażerowi przewóz instrumentu 
muzycznego w kabinie pasażerskiej statku 
powietrznego z zastrzeżeniem właściwych 
zasad bezpieczeństwa i specyfikacji 
technicznych oraz ograniczeń dotyczących 
danego statku powietrznego. Instrumenty 
muzyczne przyjmuje się do przewozu w 
kabinie statku powietrznego pod 
warunkiem, że można je umieścić 
bezpiecznie w odpowiednim przedziale 
bagażowym w kabinie lub pod siedzeniem 
odnośnego pasażera. Dopuszczony do 
przewozu w kabinie instrument muzyczny 
stanowi część bagażu podręcznego 
pasażera. Przewoźnik lotniczy może 
nałożyć dodatkowe opłaty na bagaż 
podręczny przewożony odrębnie od 
takiego bagażu.

Or. en

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 e – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy instrument muzyczny 
jest zbyt duży, aby można go było 
bezpiecznie umieścić w odpowiednim 

2. W przypadku gdy instrument muzyczny 
jest zbyt duży, aby można go było 
bezpiecznie umieścić w odpowiednim 
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przedziale bagażowym w kabinie lub pod 
siedzeniem odnośnego pasażera, 
przewoźnik lotniczy może domagać się 
uiszczenia drugiej opłaty za przelot, przy 
czym takie instrumenty muzyczne 
przewożone są jako bagaż podręczny na 
drugim siedzeniu. W przypadku 
wykupienia drugiego miejsca przewoźnik 
lotniczy podejmuje rozsądne wysiłki w 
celu zapewnienia, aby pasażer i instrument 
muzyczny zajmowali sąsiednie siedzenia. 
O ile to możliwe i na odnośną prośbę, 
instrumenty muzyczne można przewozić w 
ogrzewanej części przedziału 
ładunkowego statku powietrznego, z 
zastrzeżeniem właściwych zasad 
bezpieczeństwa, ograniczeń 
przestrzennych i specyfikacji technicznych 
danego statku powietrznego. Przewoźnik
lotniczy jasno określa w warunkach 
świadczenia usług sposób przewożenia 
instrumentów muzycznych i właściwe 
opłaty.

przedziale bagażowym w kabinie lub pod 
siedzeniem odnośnego pasażera, 
przewoźnik lotniczy może domagać się 
uiszczenia drugiej opłaty za przelot, przy 
czym takie instrumenty muzyczne 
przewożone są jako bagaż podręczny na 
drugim siedzeniu. W przypadku 
wykupienia drugiego miejsca przewoźnik
lotniczy podejmuje rozsądne wysiłki w 
celu zapewnienia, aby pasażer i instrument 
muzyczny zajmowali sąsiednie siedzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W celu poprawienia struktury artykułu usunięty tekst został podzielony i włączony do art. 6e 
ust. 2a (nowy) i ust. 2b (nowy).

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 e – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w art. 6e dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. W miarę dostępności miejsca i na 
odnośną prośbę instrumenty muzyczne 
można przewozić w ogrzewanej części 
przedziału ładunkowego statku 
powietrznego, z zastrzeżeniem właściwych 
zasad bezpieczeństwa, ograniczeń 
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przestrzennych i specyfikacji technicznych 
danego statku powietrznego. Przewoźnicy 
lotniczy zapewniają specjalne etykiety 
umieszczane w widoczny sposób na 
instrumentach muzycznych, aby zapewnić 
obchodzenie się z nimi z należytą 
ostrożnością. Jedynie instrumenty 
należycie zapakowane w sztywny 
pokrowiec lub futerał przeznaczony 
specjalnie do przewozu takich 
przedmiotów mogą zostać dopuszczone do 
przewozu w przedziale ładunkowym statku 
powietrznego.”;

Or. en

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Artykuł 6 e – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w art. 6e dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2b. Przewoźnik lotniczy jasno określa 
podczas procesu rezerwacji oraz w 
warunkach świadczenia usług sposób 
przewożenia instrumentów muzycznych, w 
tym właściwe opłaty i dostępne w danym 
statku powietrznym możliwości 
przewożenia instrumentów muzycznych. 
W razie konieczności zarezerwowania 
drugiego miejsca pasażerom przysługuje 
możliwość zarezerwowania takiego 
miejsca przez internet.”;

Or. en

Uzasadnienie

Informacje dotyczące możliwości i warunków przewożenia instrumentów muzycznych 
powinny zostać jasno podane i zakomunikowane pasażerom wraz z innymi istotnymi 
informacjami, szczególnie przed rozpoczęciem procesu rezerwacji miejsca.
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Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 1 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) problemy techniczne niestanowiące 
części normalnego działania statku 
powietrznego, takie jak wykrycie w trakcie 
danego lotu usterki uniemożliwiającej 
jego normalną kontynuację lub ukryta 
usterka konstrukcyjna ujawniona przez 
producenta lub właściwy organ, mająca 
wpływ na bezpieczeństwo lotu;

(ii) problemy techniczne, które mają 
wpływ na działanie statku powietrznego, 
spowodowane przez klęski żywiołowe, 
sabotaż, terroryzm lub warunki 
meteorologiczne, lub ukryta usterka 
konstrukcyjna ujawniona przez producenta 
lub właściwy organ bądź usterka powstała 
podczas lotu z przyczyn innych niż 
przyczyny, o których mowa w pkt 2 ppkt 
(i), jeżeli taka usterka wywiera wpływ na
bezpieczeństwo lotu i uniemożliwia 
normalne kontynuowanie lotu;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wyrokiem w sprawie Wallentin-Hermann problemy techniczne zasadniczo nie 
stanowią nadzwyczajnych okoliczności. Wyjątkiem są problemy techniczne będące 
następstwem okoliczności, które są niemożliwe do opanowania. W poprawce wyszczególniono 
należące do tej kategorii zdarzenia, które zawsze mają również wpływ na bezpieczeństwo lotu 
i uniemożliwiają normalną kontynuację lotu.

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 1 – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) zagrożenia, akty sabotażu lub 
terroryzmu uniemożliwiające bezpieczne 
wykonanie lotu;

(iii) akty sabotażu lub terroryzmu 
uniemożliwiające bezpieczne wykonanie 
lotu;

Or. en
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Uzasadnienie

Pojęcie „zagrożenia” jest zbyt ogólne, zatem należy je usunąć.

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 1 – podpunkt v

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) ograniczenia dotyczące zarządzania 
ruchem lotniczym bądź zamknięcie 
przestrzeni powietrznej lub portu 
lotniczego;

(v) nieprzewidziane ograniczenia 
dotyczące zarządzania ruchem lotniczym 
bądź nieprzewidziane zamknięcie 
przestrzeni powietrznej lub portu 
lotniczego;

Or. en

Uzasadnienie

Za nadzwyczajne okoliczności można uznać jedynie nieprzewidziane ograniczenia. Kategoria 
ta nie obejmuje natomiast znanych ani odpowiednio wcześnie zapowiedzianych ograniczeń, 
ponieważ przewoźnik lotniczy ma wówczas możliwość dostosowania do nich swojej 
działalności.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 1 – podpunkt vii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vii) spory zbiorowe w przedsiębiorstwie 
obsługującego przewoźnika lotniczego lub 
ważnych usługodawców, takich jak porty 
lotnicze i instytucje zapewniające służby 
żeglugi powietrznej.

(vii) spory zbiorowe w przedsiębiorstwie 
obsługującego przewoźnika lotniczego lub 
ważnych usługodawców, takich jak porty 
lotnicze i instytucje zapewniające służby 
żeglugi powietrznej, ale wyłącznie w 
przypadku, gdy takie spory odnoszą się do 
naruszenia wymogów dotyczących okresu 
powiadomienia przewidzianych w prawie 
krajowym i układach zbiorowych.
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Or. en

Uzasadnienie

Przewoźnik lotniczy może się przygotować do zapowiedzianych działań podejmowanych w 
związku ze sporami zbiorowymi. Nie należy ich zatem uznawać za nadzwyczajne okoliczności.

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 2 – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) problemy techniczne stanowiące część 
normalnego działania statku 
powietrznego, takie jak problem 
zidentyfikowany podczas rutynowego 
przeglądu lub kontroli statku 
powietrznego przed lotem bądź też 
powstający w wyniku nieprawidłowego 
przeprowadzenia takiego przeglądu lub 
kontroli przed lotem; oraz

(i) problemy techniczne będące 
następstwem zdarzeń, które ze względu na 
swój charakter lub przyczynę wpisują się 
w ramy normalnej działalności danego 
przewoźnika lotniczego i pozwalają mu na 
skuteczne nad nimi panowanie; oraz

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z wyrokiem w sprawie Wallentin-Hermann problemy techniczne nie stanowią 
nadzwyczajnych okoliczności. Są one elementem normalnych operacji lotniczych i musi 
istnieć możliwość panowania nad nimi.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik 1 
Rozporządzenie (WE) nr 261/2004
Załącznik 1 – punkt 2 – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) niedostępność załogi lotniczej lub 
personelu pokładowego (chyba że jest 
spowodowana sporem zbiorowym).

(ii) niedostępność załogi lotniczej lub 
personelu pokładowego (chyba że jest 
spowodowana sporem zbiorowym, o 



PE510.868v02-00 76/83 PR\1002222PL.doc

PL

którym mowa w pkt 1 ppkt (vii)).

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest powiązana z poprawką dotyczącą charakterystyki sporów zbiorowych 
uwzględnionych w pkt 1 ppkt (vii).
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

W ostatnich latach w sektorze lotnictwa zaszły istotne zmiany, które wiążą się ze wzrostem 
liczby pasażerów i lotów na zliberalizowanym rynku europejskim. Temu ogólnie 
pozytywnemu zjawisku towarzyszą jednak swego rodzaju nieuczciwe praktyki i obniżenie 
jakości usług, co ma negatywne skutki dla podróżnych. Dodatkowo od wejścia w życie 
rozporządzenia w 2004 r. można zaobserwować problemy w związku z rozbieżnymi 
interpretacjami wynikającymi z istnienia szarych stref i luk w istniejącym tekście
rozporządzenia, a także kwestią niejednolitego egzekwowania przepisów w państwach 
członkowskich oraz trudności, z jakimi borykają się pasażerowie przy dochodzeniu swoich 
praw wobec przewoźników, którzy naruszają przepisy. Parlament wyraził już swoją opinię na 
temat kilku z tych kwestii w ramach rezolucji przyjętych w 2012 r.1

Następujące elementy wniosku Komisji można wyróżnić jako postęp w egzekwowaniu praw 
pasażerów w ruchu lotniczym: lepiej zdefiniowano rolę krajowych organów wykonawczych, 
a jej rozszerzony zakres objął również roszczenia związane z bagażem; wprowadzono 
procedurę składania skarg wraz z wyraźnie określonymi terminami i rolą nowego organu, 
który ma zostać utworzony w celu rozpatrywania skarg; wprowadzono nowe przepisy 
dotyczące przypadków odmowy przyjęcia na pokład, utraty lotu łączonego lub dużych 
opóźnień; stworzono niewyczerpujący wykaz nadzwyczajnych okoliczności w celu
wyraźnego określenia, którzy przewoźnicy są zwolnieni z wypłaty odszkodowań; zaostrzono
spoczywający na przewoźniku obowiązek należytego informowania pasażerów w 
odpowiednim terminie; wprowadzono nowe przepisy w sprawie przewozu sprzętu służącego 
do poruszania się i instrumentów muzycznych.

Główne problemy:

Niekompletne i niespójne wdrażanie dotychczasowego rozporządzenia zarówno przez 
przewoźników, jak i przez organy krajowe powoduje, że zdezorientowani są zarówno 
pasażerowie, jak i branża. Pasażerowie nie są ponadto informowani o przysługujących im 
prawach, nie są oni również zadowoleni ze sposobu i kosztów egzekwowania 
przysługujących im praw.

Brak pewności prawa doprowadził do wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej szeregu wyroków, a w konsekwencji do stworzenia przez lata obszernego 
orzecznictwa na temat praw pasażerów. Trudno jest jednak sprawować nad nim kontrolę. Na 
podstawie danych liczbowych można stwierdzić, że jedynie niewielka część pasażerów 
uprawnionych w teorii do świadczeń i odszkodowania domaga się przysługujących im praw i 
faktycznie z nich korzysta.

Kluczowy czynnik stanowi tutaj fakt, że przewoźnicy nie uznają automatycznie praw takich 
pasażerów. Z tego powodu pasażerowie muszą indywidualnie dochodzić swoich praw od 
dużych, międzynarodowych przedsiębiorstw. Pasażerowie nie czują się bezpiecznie w takiej 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2012)0371, P7_TA-PROV(2012)0099.
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sytuacji, a istotnym czynnikiem jest tutaj to, że proces ten jest bardzo skomplikowany. Wielu 
pasażerów niechętnie wkracza na drogę sądową ze względu na wysokie koszty i konieczne 
zaangażowanie, co niektóre linie lotnicze wykorzystują, aby uniknąć zagwarantowania 
ochrony swoim klientom.

Z tego względu propozycje sprawozdawcy mają na celu ogólnie wsparcie praw pasażera. 

Prawo do odszkodowania w przypadku dużych opóźnień:

W zmienionym rozporządzeniu należy wyraźnie określić prawa do uzyskania pomocy i 
odszkodowania przez pasażerów, których dotyczą duże opóźnienia. Próg, po przekroczeniu 
którego w związku z opóźnieniem należna jest pomoc lub odszkodowanie, należy określić 
zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawy C-407/07 i C-
432/07 – Sturgeon), w którym w przypadku dużych opóźnień przekraczających trzy godziny 
gwarantuje się pasażerom takie same prawa, jak pasażerom, których lot został odwołany. 
Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja uwzględniła w swoim wniosku 
wyrok w sprawie Sturgeona. 

Sprawozdawca podziela pogląd Komisji, zgodnie z którym próg opóźnienia powinien być taki 
sam w odniesieniu do wszystkich przelotów w UE, lecz powinien zależeć od przebytej
odległości w przypadku lotów do i z państw trzecich, tak aby uwzględnione zostały trudności
operacyjne, z którymi borykają się przewoźnicy lotniczy w związku z opóźnieniami w
odległych portach lotniczych.

W świetle decyzji Trybunału Sprawiedliwości sprawozdawca nie podziela jednak zdania 
Komisji co do konieczności podniesienia wszystkich progów w celu zmniejszenia skutków 
finansowych dla przewoźników lotniczych i zminimalizowania ryzyka zwiększenia liczby 
odwołanych lotów (motyw 11). Proponowane ograniczenia czasowe uznawane są ponadto za 
dużo za długie, szczególnie w przypadku lotów na terenie UE, które nie przekraczają 
zazwyczaj trzech godzin. Z tego powodu sprawozdawca zdecydował się na zmianę art. 6 i 
zastąpienie progów pięciu, dziewięciu i dwunastu godzin przez, odpowiednio, progi trzech i 
pięciu godzin.

W celu ułatwienia dalszego stosowania obecnego systemu oraz większej jasności dla 
pasażerów i linii lotniczych sprawozdawca proponuje dodatkowo uproszczenie zapisów 
dotyczących długości trasy powodującej powstanie zobowiązania i kwot odszkodowań 
przewidzianych w art. 6, 6a i 7 przez wprowadzenie następujących progów: 300 EUR dla
lotów w Unii (niezależnie od dystansu); 300 EUR dla wszystkich innych lotów do dystansu
3 500 km; 600 EUR dla wszystkich innych lotów na dystans dłuższy niż 3 500 km.

Dobrowolne porozumienia między przewoźnikami lotniczymi a pasażerami dotyczące 
odszkodowania mogą zostać wyegzekwowane wyłącznie, jeśli odnoszą się do procedury, a 
nie do samego odszkodowania (art. 7 ust. 5).

Prawa przysługujące w związku z lotami łączonymi:

Szczególne znaczenie mają przypadki, gdy pasażer utraci możliwość skorzystania z lotu 
łączonego z powodu zmiany rozkładu lub opóźnienia. Dlatego Komisja słusznie wprowadziła 
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nowy art. 6a, na mocy którego pasażerowie w takiej sytuacji powinni otrzymać ofertę
pomocy, opieki i zmiany planu podróży od przewoźnika lotniczego odpowiedzialnego za 
opóźnienie w punkcie przesiadkowym, który to przewoźnik spowodował utratę lotu 
łączonego przez pasażerów.

Pasażerowie, którzy utracą możliwość skorzystania z lotu łączonego, powinni również mieć 
możliwość uzyskania odszkodowania podobnie jak ci, których lot jest opóźniony lub został 
odwołany. Sprawozdawca jest jednak zdania, że w świetle dużej liczby przewoźników 
obsługujących w UE loty regionalne na krótszy dystans należy zmniejszyć obciążenie 
finansowe tych przewoźników. Mając to na uwadze, sprawozdawca dodał minimalny próg
90-minutowego opóźnienia dla poprzedzającego lotu w punkcie przesiadkowym, który 
upoważnia pasażera do odszkodowania [motyw 13a (nowy), art. 6a ust. 2], o ile opóźnienie w 
miejscu docelowym podróży przekracza, odpowiednio, trzy godziny lub pięć godzin. Taki 
podwójny warunek został dodany ze względu na zasadę proporcjonalności i jest uzasadniony, 
jeżeli wcześniejszy przewoźnik spowodował jedynie niewielkie opóźnienie, które 
spowodowało utratę lotu łączonego i znacznie późniejsze dotarcie do miejsca docelowego.

Odmowa przyjęcia na pokład:

Do odmowy przyjęcia na pokład może dojść w wyniku nadmiernej rezerwacji, a także z 
innych przyczyn operacyjnych, co zostało potwierdzone przez Trybunał. Szczególny 
przypadek odmowy przyjęcia na pokład stanowi tak zwana zasada „no show” – pasażer, który 
był na liście, nie stawił się do odprawy – stosowana przez przewoźników lotniczych. 
Przewoźnicy lotniczy odmawiają w praktyce przyjęcia na pokład pasażerów na lot powrotny 
w przypadku niewykorzystania biletu do miejsca przeznaczenia. Taka polityka jest wyraźnie 
sprzeczna z interesem klienta i należy jej wyraźnie zakazać. Sprawozdawca proponuje zatem 
zaostrzenie wniosku Komisji (motyw 7, art. 4 ust. 4).

W rozporządzeniu należy również wyjaśnić, że „odmowa przyjęcia na pokład” obejmuje 
przypadki, w których planowany czas odlotu przesunięto na wcześniejszą godzinę, wskutek 
czego pasażer utracił możliwość skorzystania z lotu, chyba że został o tym poinformowany z 
co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem [motyw 5, art. 2 lit. j), art. 4 ust. 5a (nowy)]. 
Jeżeli nastąpiła znacząca zmiana w rozkładzie lotów, pasażer powinien mieć prawo do zwrotu 
należności lub zmiany planu podróży [art. 6 ust. 1 ppkt (iii)].

Ponadto jeżeli godzina odlotu została przesunięta na później, powinno to skutkować 
nabyciem praw podobnych jak w przypadku opóźnionego lotu (motyw 12).

Sprawozdawca jest zdania, że pasażerowie, którym odmówiono przyjęcia na pokład wbrew 
ich woli, nie powinni być narażeni na żadne ograniczenia przysługującej im pomocy oraz że 
należy bezzwłocznie zastosować art. 9. Z tego względu sprawozdawca jest przeciwny 
proponowanemu przez Komisję zastosowaniu art. 9 dopiero po dwugodzinnym okresie 
oczekiwania, jeżeli pasażer zdecyduje się na zmianę planu podróży po odmowie przyjęcia na 
pokład (art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 4).

Ochrona w przypadku wielokrotnych zakłóceń lotu:

Niewypłacalność
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Przypadki linii lotniczych Spanair i Malev pokazują, jak istotna jest ochrona praw pasażerów 
w razie zaprzestania działalności przez linie lotnicze ze względu na sytuację ekonomiczną. 
Przypadki odwołania lotu wchodzą generalnie w zakres rozporządzenia (WE) nr 261/2004, 
które przewiduje zaoferowanie pasażerom zwrotu należności lub alternatywnego transportu. 
Jednak w praktyce w przypadku niewypłacalności pozostaje pewnego rodzaju niepewność w 
odniesieniu do płatności, co dotyczy również pośrednio operatorów zorganizowanych 
wycieczek. W związku z tym niezbędne jest udoskonalenie prawa UE.

W przeciwieństwie do Komisji, która nie zajęła się kluczową kwestią ochrony pasażerów, 
sprawozdawca jest zdania, że zmiana rozporządzenia powinna obejmować odpowiednie 
przepisy w tym zakresie. Aby skutecznie zapewnić wykonanie prawa pasażera do zwrotu 
kosztów lub lotu powrotnego, przewoźnicy powinni mieć obowiązek przedstawienia 
wystarczającego dowodu potwierdzającego zabezpieczenie zwrotu należności lub powrotu 
pasażerów do kraju [motyw 9a (nowy), art. 5 ust. 5c (nowy)]. Wymóg ten pozwala 
przewoźnikom lotniczym na podjęcie kilku działań (w tym na utworzenie funduszu lub 
zawarcie ubezpieczenia) w celu zapewnienia pasażerom ochrony w takim przypadku.

Plany awaryjne

Istotnym nowym elementem wprowadzonym przez Komisję jest obowiązek sporządzenia
przez organy zarządzające portem lotniczym i użytkowników portów lotniczych planów 
awaryjnych w celu zminimalizowania wpływu wielokrotnych zakłóceń lotu na pasażerów 
poprzez zapewnienie im, w skoordynowany sposób, opieki i zmiany planu podróży. W razie 
nagłego zaprzestania działalności przez przewoźnika takie plany są szczególnie potrzebne, 
aby pomóc unieruchomionym pasażerom. Sprawozdawca uważa, że próg trzech milionów
pasażerów rocznie dla jednego portu lotniczego jest zbyt wysoki i należy go obniżyć do 1,5 
miliona pasażerów. Uważa się, że istotne znaczenie ma zaangażowanie władz krajowych, 
regionalnych i lokalnych w opracowywanie takich planów awaryjnych (motyw 10, art. 5 
ust. 5). Potrzebę prowadzenia skoordynowanych działań przez wszystkie zaangażowane 
strony, bardziej szczegółowego określenia tego, co powinny zawierać plany awaryjne pod 
względem informacji i pomocy pasażerom, a w szczególności zobowiązania przewoźników 
lotniczych do przyjęcia procedur na wypadek zakłóceń lotów, podkreślono w odpowiednich 
poprawkach [motyw 10a (nowy), art. 5 ust. 5, art. 5 ust. 5a (nowy)].

Nadzwyczajne okoliczności:

Przewoźnicy lotniczy mogą zostać zwolnieni z wypłaty odszkodowania, jeżeli są w stanie 
udowodnić, że problemy są spowodowane przez pewne nadzwyczajne okoliczności. Nie jest 
jednak jasne, jak należałoby interpretować ten termin. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej odnoszące się do tej kwestii powinny pomóc w sformułowaniu przepisów 
UE w sposób budzący większe zaufanie. Pomocny ma być tutaj wykaz załączony do 
niniejszego rozporządzenia. Ze szczególną uwagą potraktowana została w nim koncepcja 
„problemów technicznych”. Linie lotnicze często bowiem uzasadniają opóźnienia lub 
odwoływanie lotów „problemami technicznymi”, nie dając pasażerowi szans na zrozumienie 
zaistniałych okoliczności.

W zmienionym rozporządzeniu należy przedstawić jaśniejsze wytyczne w kwestii 
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nadzwyczajnych okoliczności, w których przewoźnik lotniczy nie musi wypłacać 
odszkodowania. Sprawozdawca wprowadził istotne zmiany do niewyczerpującego wykazu 
załączonego do wniosku Komisji. Najbardziej radykalna poprawka dotyczy włączenia 
problemów technicznych w zakres nadzwyczajnych okoliczności lub wyłączenia ich z tego 
zakresu. Sprawozdawca zgadza się z decyzją Trybunału w sprawie Wallentin-Hermann, 
zgodnie z którą problemy techniczne ogólnie nie stanowią nadzwyczajnych okoliczności. 
Problemy techniczne mogą wyjątkowo zostać uznane za nadzwyczajne okoliczności, jeżeli 
zostały spowodowane przez okoliczności, na które przewoźnik lotniczy nie ma wpływu, 
a które są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa lotu i uniemożliwiają jego kontynuację.

W poprawce należy ponadto wyjaśnić, że chociaż przerwanie lotu mogło zostać 
spowodowane przez nadzwyczajne okoliczności, konieczne jest udowodnienie, że przewoźnik 
lotniczy podjął w należyty sposób wszystkie działania, aby zapobiec odwołaniu lotu. Jedynie 
w przypadku, gdy spełnione są obydwa warunki, przewoźnik może zostać zwolniony z 
wypłaty odszkodowania (art. 5 ust. 3).

Prawo do zakwaterowania:

Zasadniczo prawo do zakwaterowania przysługuje w przypadku odwołania lotu, utraty lotu 
łączonego lub dużych opóźnień, o ile spełnione zostały odpowiednie warunki. Sprawozdawca 
zgadza się z Komisją, że w przypadku długotrwałych nadzwyczajnych okoliczności należy 
wprowadzić ograniczenia obecnie nieograniczonej odpowiedzialności przewoźnika lotniczego 
za zapewnienie zakwaterowania. Sprawozdawca proponuje jednak, w przeciwieństwie do 
Komisji, jedynie ograniczenie kosztów zakwaterowania, a nie samej długości 
zakwaterowania. Jest on zdania, że pasażerowie najbardziej dotknięci przez długotrwałe 
nadzwyczajne okoliczności nie powinni być traktowani gorzej niż pasażerowie, których takie 
okoliczności dotyczyły w mniejszym stopniu. Koszty i czas trwania opieki w przypadku 
pasażerów, którzy sami organizują sobie zakwaterowanie, mogą zostać wyjątkowo 
ograniczone przez przewoźnika lotniczego (motyw 16, art. 9 ust. 4). Takie połączone 
propozycje pozwalają sprawozdawcy uwzględnić zarówno interesy pasażerów, jak i interesy 
zaangażowanych przedsiębiorstw.

Przepis dotyczący ograniczenia opieki w przypadku nadzwyczajnych okoliczności nie 
powinien jednak zwalniać przewoźnika lotniczego z obowiązku zapewnienia zakwaterowania 
(art. 9 ust. 4).

Prawo do informacji:

Informowanie pasażerów i przejrzystość stanowią kluczowe elementy w kontekście zmiany 
obecnego rozporządzenia. Dotyczy to prawa pasażerów do uzyskania należytych informacji 
na temat zakłóceń lotu, ogólnie przysługujących im praw, a także przyczyny zakłócenia,
innych rodzajów transportu (art. 14 ust. 4) i dostępu do procedur składania skarg, formularzy 
skargi itp. Ponieważ przewoźnicy lotniczy stanowią najbardziej rzetelne źródło 
odpowiedzialne za udzielenie takich informacji (motyw 20, art. 5 ust. 2), sprawozdawca 
uważa, że proces udzielania informacji i pomocy pasażerom można znacząco usprawnić przez 
należytą obecność przewoźników w portach lotniczych [art. 14 ust. 1a (nowy)].

Przejrzystość cen:
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Istnieje również potrzeba udoskonalenia zapisów dotyczących cen biletów. Ceny biletów 
często nie są wystarczająco przejrzyste, co jest mylące dla pasażerów i utrudnia porównanie 
cen. Prawodawca musi zagwarantować, że przepisy zostały sformułowane w sposób, który 
będzie w znacznym stopniu zapobiegać nadużyciom. Definicja „ceny biletu” powinna być jak 
najbardziej jasna i kompleksowa. Z tego względu sprawozdawca proponuje, aby do definicji 
Komisji dodać szereg usług podstawowych, które powinny być zawsze ujęte w cenie biletu, 
takie jak wydanie karty pokładowej, minimalna dopuszczalna wielkość bagażu i koszty 
związane z płatnością, takie jak prowizja za płatność kartą kredytową (art. 2 lit. s)).

Procedura składania skarg:

Do nowego art. 16a wprowadzono kilka poprawek dotyczących procedur dochodzenia 
roszczeń i składania skarg w celu dostosowania tekstu do nowej dyrektywy 2013/11/UE w 
sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR)[1], w której nakłada się na 
państwa członkowskie obowiązek stworzenia krajowych organów odpowiedzialnych za 
pozasądowe rozstrzyganie sporów. Organy te będą się w przyszłości zajmować 
rozpatrywaniem skarg pasażerów. Szczególny problem stanowi odmowa uczestnictwa w 
systemach i procedurach ADR przez linie lotnicze, dlatego w rozporządzeniu należy nałożyć
na linie lotnicze obowiązek przystąpienia do systemu ADR. Złożenie skargi do przewoźnika 
lotniczego nie wyklucza prawa pasażera do wkroczenia na drogę sądową lub skorzystania z 
systemu pozasądowego rozstrzygania sporów (art. 16a ust. 2).

Przestoje na płycie:

W kwestii przestojów na płycie sprawozdawca proponuje zdefiniowanie ich w odniesieniu do 
zakończenia przyjmowania pasażerów na pokład, a nie rozpoczęcia przyjmowania na pokład, 
jak proponuje Komisja, ponieważ jest ono uzależnione od wielkości statku powietrznego. 
Przestój na płycie należy wyliczać jako wartość bezwzględną, a nie w odniesieniu do każdego 
statku powietrznego (art. 2 lit. w)). Proponowany przez Komisję okres pięciu godzin jako 
minimalny czas przestoju, po upływie którego pasażerowie mogą opuścić statek powietrzny, 
wydaje się zbyt długi. Sprawozdawca proponuje skrócenie czasu przestoju na płycie do 
dwóch godzin.

Przewóz bagażu:

Ważny przykład nieudzielenia odpowiednich informacji dotyczy praktyk stosowanych przez 
przewoźników lotniczych w odniesieniu do dopuszczalnej wielkości bagażu. Niektórzy 
przewoźnicy pozwalają pasażerom na wniesienie na pokład jedynie jednej sztuki bagażu i 
pobierają opłatę za każdą dodatkową sztukę bagażu, np. torbę z zakupami dokonanymi w 
porcie lotniczym. Aby pasażerowie nie byli zdezorientowani oraz aby umożliwić im 
porównanie cen, stosowne informacje na temat wymogów związanych z bagażem, jeżeli 
stosowane są dodatkowe opłaty, należy podać przed rozpoczęciem procesu rezerwacji (motyw 
28, art. 6d ust. 1).

                                               
[1] Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 63.
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Ponadto zdaniem sprawozdawcy pasażerowie powinni mieć możliwość wniesienia na pokład 
najważniejszych rzeczy osobistych lub swojej własności, w tym zakupów dokonanych w 
porcie lotniczym, bez dodatkowych kosztów wobec przewidzianego maksymalnego 
dopuszczalnego bagażu podręcznego [art. 6d ust. 1a (nowy)]. Mniej restrykcyjna polityka 
przewoźników lotniczych pozwoliłaby również przeciwdziałać spadkowi sprzedaży 
detalicznej.

Kilka poprawek ma na celu poprawę warunków przewozu instrumentów muzycznych. 
Zasadniczo przewoźnicy lotniczy powinni zezwolić pasażerowi na wniesienie instrumentu 
muzycznego do kabiny samolotu. Instrument muzyczny powinien stanowić część bagażu 
podręcznego pasażera. Należy wyraźnie określić opłaty i warunki, które mają zastosowanie 
do przewozu statkiem powietrznym i których powinien przestrzegać przewoźnik lotniczy.

Zagubienie, uszkodzenie lub opóźnienie bagażu:

W celu łatwiejszego wnoszenia skarg dotyczących zagubienia, uszkodzenia lub opóźnienia 
bagażu należy we wszystkich portach lotniczych utworzyć specjalne punkty reklamacji 
bagażowej, jakie istnieją już w wielu portach lotniczych. Taki punkt umożliwia pasażerom 
złożenie skargi po przylocie i pomaga usprawnić procedury. Należy również udostępnić 
standardowy, unijny formularz skargi, załączony do niniejszego rozporządzenia. Jest to 
korzystne rozwiązanie, gdyż formularz ten zostanie przetłumaczony na wszystkie języki 
urzędowe UE (motyw 31, art. 3 ust. 2).


