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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je zmenený text 
označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje príslušným 
oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje oprava pri príprave 
konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v 
konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť 
schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho návrhu týkajúceho sa platného aktu, ktorý 
sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza platný akt a vo 
štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti prevzaté z ustanovenia 
platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť, ktoré sa však návrhom 
aktu nezmenili, sa označujú tučným písmom. Prípadné vypustenia týkajúce 
sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 
261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim 
pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a 
nariadenie (ES) č. 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu pri preprave cestujúcich 
a ich batožiny v leteckej doprave
(COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0130),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0066/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 11. júla 
20131,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov2,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Vo veci C-22/11 (Finnair) Súdny dvor 
Európskej únie rozhodol, že pojem 
„odmietnutie nástupu do lietadla“ sa má 
vykladať v tom zmysle, že sa netýka 
výlučne odmietnutia nástupu do lietadla z 
dôvodu prekročenia kapacity rezervácií, ale 
vzťahuje sa aj na odmietnutie nástupu do 
lietadla z iných dôvodov, akými sú 
napríklad prevádzkové problémy. 
Vzhľadom na toto potvrdenie nie je dôvod 
zmeniť platné vymedzenie pojmu 
„odmietnutie nástupu do lietadla“. 

(5) Vo veci C-22/11 (Finnair) Súdny dvor 
Európskej únie rozhodol, že pojem 
„odmietnutie nástupu do lietadla“ sa má 
vykladať v tom zmysle, že sa netýka 
výlučne odmietnutia nástupu do lietadla z 
dôvodu prekročenia kapacity rezervácií, ale 
vzťahuje sa aj na odmietnutie nástupu do 
lietadla z iných dôvodov, akými sú 
napríklad prevádzkové problémy. 
Vymedzenie pojmu „odmietnutie nástupu 
do lietadla“ by malo pokrývať prípady 
posunutia plánovaného času odletu na 
skorší termín s tým dôsledkom, že 
cestujúci let zmeškal. 

Or. en

Odôvodnenie

Súčasné vymedzenie pojmu „odmietnutie nástupu do lietadla“ je nutné zmeniť tak, aby 
zahŕňalo prípady, keď cestujúci zmešká let kvôli zmene termínu odletu, ktorý bol posunutý na 
skorší termín.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Nariadenie (ES) č. 261/2004 sa 
vzťahuje aj na cestujúcich, ktorí si 
rezervovali leteckú dopravu ako súčasť 
balíka cestovných služieb. Malo by sa však 
objasniť, že cestujúci nemôžu kumulovať 
zodpovedajúce práva, a to najmä podľa 
tohto nariadenia, ako aj smernice Rady 
90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku 
cestovných, dovolenkových a výletných 
služieb. Cestujúci by mali mať možnosť 
vybrať si, na základe akých právnych 

(6) Nariadenie (ES) č. 261/2004 sa 
vzťahuje aj na cestujúcich, ktorí si 
rezervovali leteckú dopravu ako súčasť 
balíka cestovných služieb. Malo by sa však 
objasniť, že cestujúci nemôžu kumulovať 
zodpovedajúce práva, a to najmä podľa 
tohto nariadenia, ako aj smernice Rady 
90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku 
cestovných, dovolenkových a výletných 
služieb. Cestujúci by mali mať možnosť 
vybrať si, na základe akých právnych 
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predpisov predložia svoje nároky, ale 
nemali by mať právo kumulovať náhradu 
za ten istý problém na základe obidvoch 
právnych aktov. Cestujúci by sa nemali 
starať o to, ako si leteckí dopravcovia a 
cestovné kancelárie rozdelia tieto nároky 
medzi sebou.

predpisov predložia svoje nároky, ale 
nemali by mať právo kumulovať náhradu 
za ten istý problém na základe obidvoch 
právnych aktov. 

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie poslednej vety ozrejmuje to, že nariadenie č. 261/2004 a smernica o balíku 
cestovných služieb č. 90/314/EHS sú dva odlišné právne akty, čo znamená, že cestujúci majú 
svoje nároky adresovať len prevádzkujúcej leteckej spoločnosti. Ak však nastáva súbeh 
povinností podľa nariadenia 261 a smernice o balíku cestovných služieb, môžu sa cestujúci 
rozhodnúť, podľa ktorého právneho predpisu svoj nárok uplatnia.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Aby sa zvýšili úrovne ochrany, 
cestujúcim by sa nemal odmietnuť nástup 
do lietadla na spiatočnej ceste na 
obojsmernú (spiatočnú) letenku, pretože 
nepoužili let na miesto, z ktorého sa 
vracajú.

(7) Aby sa zvýšili úrovne ochrany, 
cestujúcim sa nesmie odmietnuť nástup do 
lietadla na spiatočnej ceste na obojsmernú 
(spiatočnú) letenku, pretože nepoužili let 
na miesto, z ktorého sa vracajú.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom by mal byť jasný zákaz tejto praxe.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) V súčasnej dobe sa cestujúci niekedy 
sankcionujú za pravopisnú chybu vo 
svojich menách uložením represívnych 

(8) V súčasnej dobe sa cestujúci niekedy 
sankcionujú za pravopisnú chybu vo 
svojich menách uložením represívnych 
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správnych poplatkov. Primerané opravy 
chýb v rezervácii by sa mali zaistiť 
bezplatne, pokiaľ nemajú za následok 
zmenu dôb, termínu, plánu cesty alebo 
cestujúceho.

správnych poplatkov. Opravy chýb v 
rezervácii by sa mali zaistiť bezplatne, 
pokiaľ nemajú za následok zmenu dôb, 
termínu, plánu cesty alebo cestujúceho.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa opravy chýb označia za „primerané“, vytvorí to príliš veľký priestor pre výklad.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Malo by sa objasniť, že v prípadoch 
zrušenia letu je rozhodnutie o výbere 
medzi prijatím náhrady, pokračovaním v 
ceste presmerovaním alebo cestovaním 
neskoršie na cestujúcom a nie na leteckom 
dopravcovi.

(9) Malo by sa objasniť, že v prípadoch 
zrušenia letu je rozhodnutie o výbere 
medzi prijatím náhrady, pokračovaním v 
ceste presmerovaním alebo cestovaním 
neskoršie v rovnaký deň alebo 
v neskoršom termíne na cestujúcom a nie 
na leteckom dopravcovi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Finančná ochrana cestujúcich 
v prípade krachu leteckej spoločnosti je 
kľúčovým prvkom účinného režimu práv 
cestujúcich. Na posilnenie ochrany 
cestujúcich v leteckej doprave v prípade 
zrušenia letu kvôli platobnej neschopnosti 
leteckého dopravcu alebo pozastavenia
prevádzky leteckého dopravcu kvôli 
odňatiu jeho prevádzkovej licencie by mali 
mať leteckí dopravcovia povinnosť 
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dostatočne preukázať zabezpečenie 
vyplácania prostriedkov cestujúcim alebo 
ich návratu do vlasti. 

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavka na dostatočné preukázanie zabezpečenia ponecháva priestor pre niekoľko 
opatrení, ktoré leteckí dopravcovia môžu prijať na ochranu cestujúcich v prípade platobnej 
neschopnosti. Môže ísť aj o fond či poistenie. 

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Letiská a ich používatelia, ako sú 
leteckí dopravcovia a firmy poskytujúce 
pozemnú obsluhu alebo pozemné 
odbavenie, by mali spolupracovať s cieľom 
minimalizovať vplyv viacerých prerušení 
letov na cestujúcich zabezpečením 
starostlivosti o nich a presmerovaním ich 
cesty. Na ten účel by mali pripraviť plány 
nepredvídaných udalostí, ak by došlo k 
takýmto udalostiam, a spoločne pracovať 
na ich zostavení.

(10) Riadiaci orgán letiska a používatelia 
letísk, ako sú leteckí dopravcovia, firmy 
poskytujúce pozemnú obsluhu alebo 
pozemné odbavenie a poskytovatelia 
navigačných služieb, by mali 
spolupracovať s cieľom minimalizovať 
vplyv viacerých prerušení letov na 
cestujúcich zabezpečením starostlivosti o 
nich a presmerovaním ich cesty. Na ten 
účel by mali pripraviť plány 
nepredvídaných udalostí, ak by došlo k 
takýmto udalostiam, a spoločne 
s celoštátnymi, regionálnymi alebo 
miestnymi orgánmi pracovať na ich 
zostavení. Existujúce plány 
nepredvídaných udalostí by sa v prípade 
potreby mali prispôsobiť.

Or. en

Odôvodnenie

Mnohé letiská už majú plány nepredvídaných udalostí, ktoré by sa v prípade potreby mali 
prispôsobiť. Zapojenie celoštátnych, regionálnych alebo miestnych orgánov do prípravy 
týchto plánov je potrebné, a to najmä pokiaľ ide o prípady masového prerušenia letovej 
prevádzky.
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Letecké dopravcovia by mali 
vytvoriť postupy a koordinované kroky na 
poskytovanie primeraných informácií 
cestujúcim, ktorí uviazli na letisku. 
V týchto postupoch by sa malo jasne 
uviesť, kto má byť na každom letisku 
zodpovedný za zaistenie starostlivosti, 
pomoci, presmerovania či vyplatenia 
náhrady, a mali by sa v nich vymedziť 
procesy a podmienky poskytovania týchto 
služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Nariadenie (ES) č. 261/2004 by malo 
výslovne obsahovať právo na náhradu pre 
cestujúcich postihnutých dlhým meškaním, 
a to v súlade s rozsudkom Súdneho dvora 
Európskej únie v spojených veciach C-
402/07 a C-432/07 (Sturgeon). Súčasne by 
sa prahové doby, ktorých prekročenie v 
rámci meškania zakladá právo na 
náhradu, mali zvýšiť, aby sa zohľadnil 
finančný vplyv na odvetvie a zabránilo 
zvýšeniu frekvencie zrušení letov, ktoré by 
v dôsledku toho boli častejšie. Aby sa 
zabezpečilo, že občania cestujúci v rámci 
EÚ budú mať jednotné podmienky 
týkajúce sa náhrad, prahová doba by mala 
byť rovnaká pre všetky cesty v rámci Únie, 
pričom by však mala závisieť od 
vzdialenosti, ktorú treba prejsť pri cestách 
do a z tretích krajín, aby sa zohľadnili 

(11) Nariadenie (ES) č. 261/2004 by malo 
výslovne obsahovať právo na náhradu pre 
cestujúcich postihnutých dlhým meškaním, 
a to v súlade s rozsudkom Súdneho dvora 
Európskej únie v spojených veciach C-
402/07 a C-432/07 (Sturgeon). Aby sa 
zabezpečilo, že občania cestujúci v rámci 
EÚ budú mať jednotné podmienky 
týkajúce sa náhrad, prahová doba by mala 
byť rovnaká pre všetky cesty v rámci Únie, 
pričom by však mala závisieť od 
vzdialenosti, ktorú treba prejsť pri cestách 
do a z tretích krajín, aby sa zohľadnili 
prevádzkové ťažkosti leteckých dopravcov 
pri riešení situácií súvisiacich s 
meškaniami na vzdialených letiskách.
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prevádzkové ťažkosti leteckých dopravcov 
pri riešení situácií súvisiacich s 
meškaniami na vzdialených letiskách.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zohľadňuje postoj spravodajcu, pokiaľ ide o prahové hodnoty, pri 
prekročení ktorých vzniká právo na náhradu. Stanovisko spravodajcu je, že tieto prahové 
hodnoty by sa mali určiť v súlade s rozhodnutím SD EÚ vo veci Sturgeon, ktoré cestujúcim 
v prípade dlhých meškaní presahujúcich 3 hodiny dáva rovnaké práva, ako majú cestujúci, 
ktorých let bol zrušený.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Pokiaľ ide o výšku náhrady, mala 
by platiť rovnaká suma pre všetky lety 
v rámci Únie, bez ohľadu na príslušnú 
vzdialenosť. V prípade letov z tretích 
krajín by výška náhrady mala byť úmerná 
dĺžke letu.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca sa domnieva, že výška náhrady by mala byť rovnaká pre všetky cesty v rámci 
EÚ, a naopak závislá od dĺžky cesty v prípade cesty do a z tretích krajín, aby sa zohľadnili 
prevádzkové ťažkosti leteckých dopravcov pri riešení meškaní na vzdialených letiskách.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na zabezpečenie právnej istoty by sa v 
nariadení (ES) č. 261/2004 malo výslovne 
potvrdiť, že zmena letového poriadku má 
podobný dopad na cestujúcich ako dlhé 
meškanie, a mala by preto zakladať 

(12) Na zabezpečenie právnej istoty by sa v 
nariadení (ES) č. 261/2004 malo výslovne 
potvrdiť, že zmena letového poriadku má 
podobný dopad na cestujúcich ako dlhé 
meškanie alebo odmietnutie nástupu do 
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rovnaké práva. lietadla, a mala by preto zakladať rovnaké 
práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Cestujúcim, ktorí zmeškajú prípojný 
let, by sa mala poskytnúť náležitá 
starostlivosť počas čakania na 
presmerovanie. V súlade so zásadou 
rovnakého zaobchádzania by títo cestujúci 
mali mať možnosť požadovať náhradu na 
podobnom základe ako cestujúci, ktorých 
lety meškajú alebo sú zrušené, s 
prihliadnutím na meškanie vo vzťahu k 
dosiahnutiu konečného miesta určenia ich 
cesty.

(13) Cestujúcim, ktorí zmeškajú prípojný 
let kvôli zmene letového poriadku alebo 
meškaniu, by sa mala poskytnúť náležitá 
starostlivosť počas čakania na 
presmerovanie. V súlade so zásadou 
rovnakého zaobchádzania by títo cestujúci 
mali mať možnosť požadovať náhradu na 
podobnom základe ako cestujúci, ktorých 
lety meškajú alebo sú zrušené, s 
prihliadnutím na meškanie vo vzťahu k 
dosiahnutiu konečného miesta určenia ich 
cesty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) V zásade by mal povinnosť 
ponúknuť pomoc a presmerovanie ten 
letecký dopravca, ktorý zmenu letového 
poriadku alebo meškanie spôsobil. Aby sa 
však znížila hospodárska záťaž uvalená 
na príslušného leteckého dopravcu, mala 
by byť vyplácaná náhrada úmerná 
meškaniu predchádzajúceho prípojného 
letu v mieste transferu.

Or. en
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Odôvodnenie

Spravodajca sa domnieva, že vo svetle významného počtu dopravcov, ktorí prevádzkujú 
regionálne lety na kratšiu vzdialenosť v rámci EÚ, by sa hospodárska záťaž spôsobované 
vyplácaním náhrad mala v prípade týchto dopravcov znížiť. Preto sa v záujme 
proporcionality pridáva dvojaká podmienka, ktorá je odôvodnená v prípade, ak 
predchádzajúci dopravca spôsobí len krátke meškanie, ktoré v konečnom dôsledku vedie 
k zmeškaniu prípojného letu a omnoho dlhšiemu meškaniu príletu do konečného miesta 
určenia. 

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Leteckí dopravcovia v súčasnosti 
narážajú na neobmedzenú zodpovednosť za 
ubytovanie svojich cestujúcich v prípade 
dlhotrvajúcich mimoriadnych okolností. 
Táto neistota spojená s absenciou 
akéhokoľvek predvídateľného časového 
limitu môže mať za následok riziko 
ohrozenia finančnej stability dopravcu.
Letecký dopravca by preto mal mať 
možnosť po uplynutí určitej doby 
obmedziť poskytovanie starostlivosti. 
Okrem toho plánovanie nepredvídaných 
udalostí a rýchle presmerovanie by mali 
znížiť riziko, že cestujúci budú po dlhú 
dobu ponechaní bez pomoci.

(16) Leteckí dopravcovia v súčasnosti 
narážajú na neobmedzenú zodpovednosť za 
ubytovanie svojich cestujúcich v prípade 
dlhotrvajúcich mimoriadnych okolností. 
Letecký dopravca by však mal mať 
možnosť po uplynutí určitej doby 
obmedziť poskytovanie starostlivosti
v oblasti ceny ubytovania, a v prípade, že 
si cestujúci zaisťujú ubytovanie sami, 
v oblasti ceny a starostlivosti. Okrem toho 
plánovanie nepredvídaných udalostí a 
rýchle presmerovanie by mali znížiť riziko, 
že cestujúci budú po dlhú dobu ponechaní 
bez pomoci.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade masívnych prerušení by mali všetky zúčastnené strany (verejné orgány, letiská, 
letecké spoločnosti, hotely a cestujúci) prijať spoločnú zodpovednosť za riešenie situácie. 
Povinnosť leteckej spoločnosti poskytovať starostlivosť možno obmedziť z hľadiska ceny 
ubytovania za noc a cestujúceho. Výnimku z tohto pravidla možno zaviesť v prípade, že si 
cestujúci zaistí ubytovanie sám. V tom prípade môže letecká spoločnosť po určitom čase 
obmedziť náklady na ubytovanie a starostlivosť.
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Cestujúci by nemali byť len správne 
informovaní o svojich právach v prípadoch 
prerušenia letu, ale mali by byť náležite 
informovaní tiež o dôvodoch samotného 
prerušenia ihneď, ako sú informácie k 
dispozícii. Tieto informácie by sa mali
poskytnúť aj vtedy, keď cestujúci získal 
letenku cez sprostredkovateľa so sídlom v 
Únii.

(20) Cestujúci by nemali byť len správne 
informovaní o svojich právach v prípadoch 
prerušenia letu, ale mali by byť náležite 
informovaní tiež o dôvodoch samotného 
prerušenia ihneď, ako sú informácie k 
dispozícii. Tieto informácie by mal letecký 
dopravca poskytnúť aj vtedy, keď cestujúci 
získal letenku cez sprostredkovateľa so 
sídlom v Únii.

Or. en

Odôvodnenie

Letecký dopravca je jediným spoľahlivým zdrojom informácií o príčinách prerušenia letu.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Vo veci C-139/11 (Moré/KLM) Súdny 
dvor Európskej únie objasnil, že lehoty na 
podanie žalôb, ktorých predmetom je 
priznanie náhrady škody, sú stanovené v 
pravidlách každého členského štátu.

(23) Vo veci C-139/11 (Moré/KLM) Súdny 
dvor Európskej únie objasnil, že lehoty na 
podanie žalôb, ktorých predmetom je 
priznanie náhrady škody, sú stanovené v 
pravidlách každého členského štátu.
Pokiaľ ide o mimosúdne urovnanie sporu, 
sú lehoty stanovené v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2013/11/EÚ z  21. mája 2013 
o alternatívnom riešení spotrebiteľských 
sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) 
č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES 
(smernica o alternatívnom riešení 
spotrebiteľských sporov)1.
_________________________
1 Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 63.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Na zabezpečenie toho, aby poškodenie 
alebo strata pomôcok uľahčujúcich 
pohyblivosť boli nahradené v plnej 
hodnote, by leteckí dopravcovia mali 
bezplatne poskytnúť možnosť, aby osoby 
so zníženou pohyblivosťou urobili osobitné 
vyhlásenie o záujme, ktoré im podľa 
Montrealského dohovoru dovoľuje žiadať 
o plnú náhradu za stratu alebo poškodenie.

(27) Na zabezpečenie toho, aby poškodenie 
alebo strata pomôcok uľahčujúcich 
pohyblivosť boli nahradené v plnej 
hodnote, by leteckí dopravcovia mali 
bezplatne poskytnúť možnosť, aby
zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so 
zníženou pohyblivosťou urobili osobitné 
vyhlásenie o záujme, ktoré im podľa 
Montrealského dohovoru dovoľuje žiadať 
o plnú náhradu za stratu alebo poškodenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Cestujúci niekedy nemajú jasno v tom, 
akú batožinu si môžu vziať so sebou do 
lietadla z hľadiska rozmerov, hmotnosti a 
počtu predmetov. Aby sa zabezpečila úplná 
informovanosť cestujúcich o povolenej 
batožine v rámci letenky, leteckí 
dopravcovia by mali tieto informácie jasne 
uviesť počas rezervácie a na letisku.

(28) Cestujúci niekedy nemajú jasno v tom, 
akú batožinu si môžu vziať so sebou do 
lietadla z hľadiska rozmerov, hmotnosti a 
počtu predmetov. Aby sa zabezpečila úplná 
informovanosť cestujúcich o povolenej 
batožine v rámci letenky, leteckí 
dopravcovia by mali tieto informácie jasne 
uviesť pred rezerváciou, vo všetkých 
distribučných kanáloch vrátane 
počítačových rezervačných systémov, a pri 
odbavovaní na letisku. Podľa toho by mali 
organizátori informovať cestujúcich.

Or. en
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Odôvodnenie

V záujme transparentnosti by informácie mali byť dostupné aj prostredníctvom všetkých 
distribučných kanálov (najmä v počítačových rezervačných systémoch), prostredníctvom 
ktorých veľká väčšina sprostredkovateľov rezervuje letenky. Zhruba 70 % leteniek sa 
v Európe predáva prostredníctvom sprostredkovateľov.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Vzhľadom na krátke lehoty na 
podávanie sťažností týkajúcich sa stratenej, 
poškodenej alebo zmeškanej batožiny by 
leteckí dopravcovia mali cestujúcim 
umožniť podať sťažnosť na formulári pre 
sťažnosti poskytnutom na letisku. Mohol 
by mať aj formu jednotnej správy o 
majetkových nezrovnalostiach (PIR).

(31) Vzhľadom na krátke lehoty na 
podávanie sťažností týkajúcich sa stratenej, 
poškodenej alebo zmeškanej batožiny by
sa mala na všetkých letiskách zriadiť 
osobitná služba na uplatňovanie nárokov 
v oblasti batožiny, kde by cestujúci po 
prílete mali možnosť podať sťažnosť. Na 
tento účel by leteckí dopravcovia mali 
cestujúcim poskytnúť formulár pre 
sťažnosti. Mohol by mať aj formu 
jednotnej správy o majetkových 
nezrovnalostiach (PIR). Štandardizovaný 
formulár na uplatnenie nároku pre celú 
Úniu by mal byť uvedený v prílohe 2a 
tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Z praktických dôvodov by mala byť na každom letisku k dispozícii osobitná služba na 
uplatňovanie nárokov v oblasti batožiny, čo by mohlo postup urýchliť a uľahčiť. Formulár na 
uplatnenie nároku by mal byť štandardizovaný pre celú EÚ a mal by sa sprístupniť spolu 
s revidovaným nariadením.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 1 – odsek 1 – písmeno ca (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-1) Do článku 1 ods. 1 sa dopĺňa toto 
písmeno:
„ca) zmeškajú prípojný let.

Or. en

Odôvodnenie

Vo svetle nového článku 6a o zmeškaných prípojných letoch je nutné príslušným spôsobom 
zmeniť aj predmet nariadenia vymedzený v článku 1 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 – písmeno ba (nové)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) Písmeno g) sa nahrádza takto:
„g) „rezervácia“ znamená skutočnosť, 
že cestujúci má letenku alebo iný dôkaz, 
z ktorého vyplýva, že rezervácia bola 
potvrdená a zaregistrovaná leteckým 
dopravcom alebo organizátorom;“.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s novým vymedzením uvedeným v článku 2 písm. d).

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„„osoba so zníženou pohyblivosťou“ 
znamená každú osobu vymedzenú v článku 
2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1107/2006 o 

„„zdravotne postihnutá osoba alebo osoba 
so zníženou pohyblivosťou“ znamená 
každú osobu vymedzenú v článku 2 písm. 
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právach zdravotne postihnutých osôb a 
osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej 
doprave.“

a) nariadenia (ES) č. 1107/2006 o právach 
zdravotne postihnutých osôb a osôb so 
zníženou pohyblivosťou v leteckej 
doprave.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 – písmeno ca (nové)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) Písmeno j) sa nahrádza takto:
„j) „odmietnutie nástupu do lietadla“ 
znamená odmietnutie prepravy 
cestujúcich, hoci sa prezentovali na 
nástup podľa podmienok stanovených v 
článku 3 ods. 2 okrem prípadov, keď 
existujú oprávnené dôvody na 
odmietnutie nástupu do lietadla v 
súvislosti so zdravím, bezpečnosťou 
alebo ochranou, alebo nedostatočnými 
cestovnými dokumentmi. Let, ktorého 
plánovaný čas odletu bol posunutý na 
skorší termín s tým dôsledkom, že 
cestujúci let zmeškal, sa považuje za let, 
v prípade ktorého bol cestujúcemu 
odmietnutý nástup do lietadla;“

Or. en

Odôvodnenie

Súčasné vymedzenie pojmu „odmietnutie nástupu do lietadla“ je nutné zmeniť tak, aby 
zahŕňalo prípady, keď cestujúci zmešká let kvôli zmene termínu odletu, ktorý bol posunutý na 
skorší termín.
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Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 – písmeno e
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 2 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

o) „prípojný let“ znamená let, ktorý je 
podľa jednotnej prepravnej zmluvy určený 
na umožnenie príletu cestujúceho do 
miesta transferu, aby z neho odletel iným 
letom, alebo, ak je to v danom kontexte
vhodné, to znamená tento iný let, ktorý 
odlieta z miesta transferu;

o) „prípojný let“ znamená let, ktorý je 
podľa jednotnej prepravnej zmluvy a na 
základe jednej rezervácie určený na 
umožnenie príletu cestujúceho do miesta 
transferu, aby z neho odletel iným letom, 
alebo, v kontexte článku 6a, to znamená 
tento iný let, ktorý odlieta z miesta 
transferu;

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „jedna rezervácia“ bol pridaný na ozrejmenie, aby sa predišlo problémom 
v prípadoch nákupu oddelených leteniek v rámci jednej transakcie. Doplnenie článku 6a 
odkazuje na ustanovenia o prípojných letoch.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 – písmeno e
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 2 – písmeno s

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

s) „cena letenky“ znamená plnú cenu 
platenú za letenku vrátane tarifnej ceny 
letenky a všetkých príslušných daní, 
príplatkov a poplatkov platených za všetky 
voliteľné a nevoliteľné služby zahrnuté do 
letenky;

s) „cena letenky“ znamená plnú cenu 
platenú za letenku vrátane tarifnej ceny 
letenky a všetkých príslušných daní, 
príplatkov a poplatkov platených za všetky 
voliteľné a nevoliteľné služby zahrnuté do 
letenky;

Cena letenky vždy zahŕňa cenu 
odbavenia, poskytnutia leteniek a vydania 
palubného lístka, prepravy minimálnej 
povolenej batožiny a základných vecí, ako 
aj všetky náklady spojené s platbou, ako 
sú náklady na platbu kreditnou kartou;
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Or. en

Odôvodnenie

V záujme jednoznačnosti a porovnateľnosti je nutné vymedziť základný balík služieb, ktoré má 
cena letenky zahŕňať.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 – písmeno e
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 2 – písmeno t

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

t) „cena letu“ znamená hodnotu získanú 
vynásobením ceny letenky pomerom medzi 
vzdialenosťou letu a celkovou 
vzdialenosťou cesty (ciest) zahrnutej do 
letenky;

t) „cena letu“ znamená hodnotu získanú 
vynásobením ceny letenky pomerom medzi 
vzdialenosťou letu a celkovou 
vzdialenosťou cesty (ciest) zahrnutej do 
letenky; ak cena letenky nie je známa, je 
hodnotou akejkoľvek náhrady doplatok za 
prémiové sedadlo v rámci letu;

Or. en

Odôvodnenie

Koncepcia „ceny letu“, ako ju navrhla Komisia, nefunguje v prípade zabezpečenia letu 
v rámci dovolenkového balíka, keďže sa na letenke neuvádza „cena letu“. Navrhovaná zmena 
má túto situáciu napraviť. Doplnená časť vymedzenia určuje výšku náhrady ako hodnotu 
prémiového sedadla v rámci letu. Vymedzenie sa používa v kontexte čiastočnej náhrady po 
znížení triedy.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 1 – písmeno e
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 2 – písmeno w

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

w) „zdržanie na odbavovacej ploche“ 
znamená pri odlete čas, kedy lietadlo 
zostáva na zemi od začatia nástupu 
cestujúcich do lietadla do času vzletu 
lietadla, alebo pri prílete čas od doby, kedy 

w) „zdržanie na odbavovacej ploche“ 
znamená pri odlete čas, kedy lietadlo 
zostáva na zemi od konca nástupu 
cestujúcich do lietadla do času vzletu 
lietadla, alebo pri prílete čas od doby, kedy 
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sa lietadlo dotkne zeme, do začatia výstupu 
cestujúcich z lietadla;

sa lietadlo dotkne zeme, do začatia výstupu 
cestujúcich z lietadla;

Or. en

Odôvodnenie

Samotný čas nástupu do lietadla by nemal byť zahrnutý do zdržania na odbavovacej ploche. 
Čas nástupu do lietadla závisí od veľkosti lietadla. Zdržanie by sa malo počítať v absolútnych 
hodnotách, nie vo vzťahu ku každému lietadlu.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) majú potvrdenú rezerváciu na predmetný 
let a s výnimkou prípadu zrušenia letu 
uvedeného v článku 5 a prípadu zmeny 
letového poriadku uvedenej v článku 6 sa 
dostavia na nástup do lietadla tak,

a) majú potvrdenú rezerváciu na predmetný 
let a s výnimkou prípadu zrušenia letu 
uvedeného v článku 5 a prípadu zmeny 
letového poriadku uvedenej v článku 6 
alebo prípadu prípojného letu uvedeného 
v článku 6a sa dostavia na nástup do 
lietadla tak, 

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh mení text v súlade s novým článkom 6a o zmeškanom prípojnom lete.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2 – písmeno aa (nové)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) Odsek 3 sa nahrádza takto:
„3. Toto nariadenie sa neuplatňuje pri 
cestujúcich, ktorí sa prepravujú 
bezplatne alebo za znížené cestovné, 



PE510.868v01-00 22/76 PR\1002222SK.doc

SK

ktoré nie je priamo alebo nepriamo 
dostupné pre verejnosť. Avšak 
uplatňuje sa na cestujúcich, ktorí majú 
letenky vydané leteckým dopravcom 
alebo organizátorom v rámci programu 
pre častého zákazníka alebo iného 
obchodného programu.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s novým vymedzením uvedeným v článku 2 písm. d).

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 
ods. 6, sa toto nariadenie vzťahuje len na 
cestujúcich prepravovaných motorovým 
lietadlom s pevnými krídlami. Ak sa však 
časť cesty v súlade s prepravnou zmluvou 
vykonáva iným druhom dopravy alebo 
vrtuľníkom, toto nariadenie sa vzťahuje na 
celú cestu, a časť cesty uskutočňovaná 
iným druhom dopravy sa na účely tohto 
nariadenia považuje za prípojný let.“

„4. Bez toho, aby bol dotknutý článok 8 
ods. 6, sa toto nariadenie vzťahuje len na 
cestujúcich prepravovaných motorovým 
lietadlom s pevnými krídlami. Ak sa však 
časť cesty v súlade s prepravnou zmluvou 
vykonáva iným druhom dopravy alebo 
vrtuľníkom, článok 6a sa vzťahuje na celú 
cestu, a časť cesty uskutočňovaná iným 
druhom dopravy sa na účely tohto 
nariadenia považuje za prípojný let.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 3 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„6. Toto nariadenie sa vzťahuje aj na 
cestujúcich prepravovaných podľa zmlúv v 
rámci balíka cestovných služieb, ale 
nedotýka sa práv cestujúcich podľa 
smernice Rady 90/314/EHS. Cestujúci je 
oprávnený uplatniť nároky podľa tohto 
nariadenia a smernice Rady 90/314/EHS, 
nesmie však vo vzťahu k tým istým 
skutočnostiam kumulovať práva podľa 
obidvoch právnych aktov, ak práva chránia 
rovnaké záujmy, alebo majú ten istý cieľ. 
Toto nariadenie sa nevzťahuje na prípady, 
keď je balík výletných služieb zrušený 
alebo mešká z iných dôvodov ako zrušenie 
alebo meškanie letu.“

„6. Toto nariadenie sa vzťahuje aj na 
cestujúcich v leteckej doprave
prepravovaných podľa zmlúv v rámci 
balíka cestovných služieb, ale nedotýka sa 
práv cestujúcich podľa smernice Rady 
90/314/EHS. Cestujúci je oprávnený 
uplatniť nároky podľa tohto nariadenia voči 
leteckému dopravcovi a podľa smernice 
Rady 90/314/EHS voči organizátorovi, 
nesmie však vo vzťahu k tým istým 
skutočnostiam kumulovať práva podľa 
obidvoch právnych aktov, ak práva chránia 
rovnaké záujmy, alebo majú ten istý cieľ. 
Toto nariadenie sa nevzťahuje na prípady, 
keď je balík výletných služieb zrušený 
alebo mešká z iných dôvodov ako zrušenie 
alebo meškanie letu.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh bol predložený v záujme ozrejmenia. Nariadenie č. 261/2004 
a smernica o balíku cestovných služieb 90/315/EHS sú dva samostatné právne akty. Musí byť 
jasné, že cestujúci nemôžu kumulovať práva podľa oboch právnych aktov.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) Odsek 3 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„3. Ak je cestujúcim proti ich vôli 
odmietnutý nástup do lietadla, 
prevádzkujúci letecký dopravca im ihneď 
poskytne náhradu v súlade s článkom 7 a 
pomoc v súlade s článkom 8. Keď si 
cestujúci zvolí presmerovanie pri 
najbližšej príležitosti podľa článku 8 ods. 
1 písm. b) a čas odletu je najmenej dve 
hodiny po pôvodnom čase odletu, 
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prevádzkujúci dopravca poskytne 
cestujúcemu pomoc v súlade s článkom 
9.“

Or. en

Odôvodnenie

Podľa súčasného nariadenia nadobúdajú ustanovenia článku 9 účinnosť neodkladne, a mali 
by aj naďalej. Cestujúci, ktorým bol odmietnutý nástup do lietadla bez ich zavinenia, by 
nemali byť povinní pred odletom čakať dve hodiny na to, aby im bolo poskytnuté občerstvenie 
podľa článku 9 ods. 1 písm. a).

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4. Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú aj na 
spiatočné letenky, keď sa cestujúcemu 
odmietne nástup do lietadla na spiatočnej 
ceste z dôvodov, že nepoužil let na miesto, 
odkiaľ sa vracia, alebo nezaplatil na tento 
účel doplatok.

„4. Cestujúcemu sa nesmie odmietnuť 
nástup do lietadla na spiatočnej ceste z 
dôvodov, že nepoužil let zo spiatočnej 
letenky na miesto, odkiaľ sa vracia, alebo 
nezaplatil na tento účel doplatok. Na 
prípady odmietnutia nástupu cestujúcich 
do lietadla proti ich vôli z takýchto 
dôvodov sa vzťahujú odseky 1 a 2. Okrem 
toho prevádzkujúci letecký dopravca 
ihneď príslušným cestujúcim poskytne 
náhradu v súlade s článkom 7 a pomoc 
v súlade s článkami 8 a 9.

Or. en

Odôvodnenie

Postupy, ktoré leteckí dopravcovia v súčasnosti uplatňujú, sú v rozpore so záujmami 
cestujúcich a v budúcnosti by sa s nimi malo skoncovať zavedeným jasných ustanovení 
právnych predpisov. Ustanovenia článku 9 sa uplatňujú v zmysle predchádzajúceho 
pozmeňujúceho návrhu.

Pozmeňujúci návrh 34
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Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 4 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Keď cestujúci alebo sprostredkovateľ 
konajúci menom cestujúceho oznámi 
pravopisnú chybu v mene jedného alebo 
niekoľkých cestujúcich zahrnutých do tej 
istej prepravnej zmluvy, ktorá môže viesť k 
odmietnutiu nástupu do lietadla, letecký 
dopravca túto chybu ihneď opraví, a to 
najneskôr 48 hodín pred odletom bez 
dodatočného poplatku cestujúceho alebo 
sprostredkovateľa, okrem prípadov, keď 
mu v tom bránia vnútroštátne alebo 
medzinárodné právne predpisy.“

5. Keď cestujúci alebo sprostredkovateľ 
konajúci menom cestujúceho oznámi 
pravopisné chyby v mene jedného alebo 
niekoľkých cestujúcich zahrnutých do tej 
istej prepravnej zmluvy, ktorá môže viesť k 
odmietnutiu nástupu do lietadla, letecký 
dopravca tieto chyby ihneď opraví, a to 
najneskôr 48 hodín pred odletom bez 
dodatočného poplatku cestujúceho alebo 
sprostredkovateľa, okrem prípadov, keď 
mu v tom bránia vnútroštátne alebo 
medzinárodné právne predpisy.“

Or. en

Odôvodnenie

Keďže zdroj omylov alebo chýb môže mať rôzny pôvod, tento pozmeňujúci návrh zaručuje, 
aby bolo možné opraviť viac než jednu pravopisnú chybu či omyl.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 3 – písmeno ba (nové)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 4 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) Dopĺňa sa tento odsek:
„5a. Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú aj na 
prípady, keď cestujúci zmešká let kvôli 
tomu, že:
– let odletel pred plánovaným časom 
odletu, pričom cestujúci prišiel na letisko 
včas v súlade s článkom 3 ods. 2, alebo
– plánovaný čas odletu sa presunul na 
skorší termín a cestujúci o tom nebol 
informovaný aspoň 24 hodín vopred. 
Skutočnosť, že cestujúci bol informovaný 
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o zmene plánovaného času odletu včas, 
dokazuje prevádzkujúci letecký 
dopravca.“

Or. en

Odôvodnenie

Vyskytli sa prípady, keď cestujúci prišiel včas, ale let odletel skôr, než podľa plánu. Malo by 
sa ozrejmiť, že ide o typ odmietnutého nástupu do lietadla.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4 – písmeno a 
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„a) prevádzkujúci letecký dopravca 
ponúkne výber medzi náhradou, 
pokračovaním cesty presmerovaním alebo 
cestovanie v neskoršom termíne, v súlade s 
článkom 8; a

„a) prevádzkujúci letecký dopravca 
ponúkne výber medzi náhradou, 
pokračovaním cesty presmerovaním alebo 
cestovanie neskoršie v rovnaký deň alebo 
v neskoršom termíne, v súlade s článkom 
8; a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4 – písmeno ab (nové)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ab) Odsek 2 sa nahrádza takto:
„2. Keď boli cestujúci informovaní 
o zrušení letu, musí ich prevádzkujúci 
letecký dopravca alebo organizátor 
v plnom rozsahu informovať o ich 
právach podľa článku 5 ods. 1 
a o možných alternatívnych spôsoboch 
prepravy.“
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Or. en

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu je posilnenie práva cestujúcich na informácie 
v prípade zrušenia letu.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„3. Prevádzkujúci letecký dopravca nie je 
povinný platiť náhradu podľa článku 7, ak 
môže preukázať, že zrušenie letu je 
spôsobené mimoriadnymi okolnosťami a 
nedalo sa mu zabrániť, ani keby sa prijali 
všetky primerané opatrenia. Tieto 
mimoriadne okolnosti možno uplatniť, len
ak ovplyvňujú predmetný let alebo 
predchádzajúci let uskutočnený tým istým 
lietadlom.“

„3. Prevádzkujúci letecký dopravca nie je 
povinný platiť náhradu podľa článku 7, ak 
môže preukázať splnenie dvoch 
podmienok:
– že zrušenie letu je spôsobené 
mimoriadnymi okolnosťami, a 
– že sa zrušeniu letu nedalo zabrániť, ani 
keby sa správne prijali všetky opatrenia. 

Ak z takýchto mimoriadnych okolností 
vyplývajú technické chyby, možno ich 
uplatniť len vtedy, ak ovplyvňujú 
predmetný let alebo predchádzajúci let 
uskutočnený tým istým lietadlom.“

Or. en

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu je ozrejmiť, že na získanie výnimky z povinnosti platiť 
náhradu v prípade zrušenia letu pre prevádzkujúcu leteckú spoločnosť je nutné, aby boli 
splnené obe podmienky. Slovo „správne“ ponecháva menší priestor na výklad v tom smere, 
ktoré všetky opatrenia bolo potrebné prijať, aby sa predišlo zrušeniu letu.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 5 – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„5. Na letiskách, ktorých ročná preprava je 
aspoň tri milióny cestujúcich najmenej po 
dobu troch za sebou idúcich rokov, riadiaci 
orgán letiska zabezpečí, aby letové činnosti 
letiska a jeho používateľov, najmä 
leteckých dopravcov a dodávateľov
služieb pozemného odbavovania a 
pozemnej obsluhy lietadiel, boli 
koordinované pomocou náležitého plánu 
nepredvídaných udalostí so zreteľom na 
prípadné situácie viacerých zrušení a/alebo 
meškaní letov vedúcich k značnému počtu 
cestujúcich, ktorí zostanú bez pomoci na 
letisku, vrátane prípadov platobnej 
neschopnosti leteckej spoločnosti alebo 
zrušenia prevádzkového povolenia. 
Vypracuje sa plán pre nepredvídané 
udalosti, aby sa zabezpečili primerané 
informácie a pomoc pre cestujúcich, ktorí 
uviaznu na letisku. Riadiaci orgán letiska 
oznámi plán nepredvídaných udalostí a 
všetky jeho zmeny vnútroštátnemu orgánu 
presadzovania práva menovanému podľa 
článku 16. Na letiskách, ktoré nespĺňajú 
uvedenú podmienku minimálneho počtu 
cestujúcich, riadiaci orgán letiska vyvinie 
maximálne úsilie na koordináciu 
používateľov letiska a na pomoc a 
poskytovanie informácií cestujúcim, ktorí 
uviazli na letisku v takýchto situáciách.“

„5. Na letiskách, ktorých ročná preprava je 
aspoň 1,5 milióna cestujúcich najmenej po 
dobu troch za sebou idúcich rokov, riadiaci 
orgán letiska v spolupráci s používateľmi 
letiska, najmä leteckými dopravcami, 
dodávateľmi služieb pozemného 
odbavovania a pozemnej obsluhy lietadiel,
poskytovateľmi letových navigačných 
služieb a maloobchodnými predajňami na 
letisku pripraví náležitý plán
nepredvídaných udalostí zaisťujúci 
primeranú koordináciu letiska a jeho 
používateľov so zreteľom na prípadné 
situácie viacerých zrušení a/alebo meškaní 
letov vedúcich k značnému počtu 
cestujúcich, ktorí zostanú bez pomoci na 
letisku, vrátane prípadov platobnej 
neschopnosti leteckej spoločnosti alebo 
zrušenia prevádzkového povolenia. 
Vytváranie plánov nepredvídaných 
udalostí zahŕňa zapojenie príslušných 
vnútroštátnych, regionálnych alebo 
miestnych orgánov a organizácií, ak je to 
vhodné. Riadiaci orgán letiska oznámi plán 
nepredvídaných udalostí a všetky jeho 
zmeny vnútroštátnemu orgánu 
presadzovania práva menovanému podľa 
článku 16. Na letiskách, ktoré nespĺňajú 
uvedenú podmienku minimálneho počtu 
cestujúcich, riadiaci orgán letiska vyvinie 
maximálne úsilie na koordináciu 
používateľov letiska a na pomoc a 
poskytovanie informácií cestujúcim, ktorí 
uviazli na letisku v takýchto situáciách.“

Or. en

Odôvodnenie

V záujme cestujúcich je prahová hodnota 3 milióny cestujúcich za rok považovaná za príliš 
vysokú a mala by sa znížiť na 1,5 milióna. Pokiaľ ide o vytváranie plánov nepredvídaných 
udalostí, je nutné v texte jasne uviesť zapojenie všetkých používateľov letiska 
a vnútroštátnych, regionálnych alebo miestnych orgánov. Hlavný cieľ, ktorý sa má dosiahnuť 
vytvorením plánu nepredvídaných udalostí, je zaistenie primeranej koordinácie všetkých 
zúčastnených strán.
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Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4 – písmeno ca (nové)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 5 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) Dopĺňa sa tento odsek 5a:
„5a. Leteckí dopravcovia nemôžu 
zmenšovať svoje povinnosti vymedzené 
v tomto nariadení. Plán nepredvídaných
udalostí podľa odseku 5 sa tak vytvára 
v záujme vymedzenia koordinovaných 
krokov, ak sú potrebné na zaistenie 
poskytovania primeraných informácií 
a pomoci cestujúcim, ktorí uviazli na 
letisku, a najmú zdravotne postihnutým 
osobám a osobám so zníženou mobilitou, 
najmä pokiaľ ide o:
– poskytovanie informácií cestujúcim, 
ktorí uviazli na letisku alebo ktorí na 
letisko smerujú s cieľom začať svoju 
cestu;
– poskytovanie ubytovania na mieste, ak 
veľký počet cestujúcich, ktorí uviazli na 
letisku, presahuje množstvo dostupného 
hotelového ubytovania;
– poskytovanie informácií a pomoci 
cestujúcim, ktorých sa týkajú obmedzenia 
uvedené v článku 9 ods. 4 a 5;
– presmerovanie cestujúcich, ktorí uviazli 
na letisku, prostredníctvom alternatívnych 
dopravcov a spôsobov dopravy, 
s obmedzenými alebo žiadnymi nákladmi 
pre cestujúcich, ak prevádzkujúci 
dopravca zastavil leteckú prevádzku.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je úzko spätý s predchádzajúcim pozmeňujúcim návrhom k článku 5 
ods. 5. Má obsahovať podrobnosti o tom, čo presne by plány nepredvídaných udalostí mali 



PE510.868v01-00 30/76 PR\1002222SK.doc

SK

obsahovať, pokiaľ ide o informácie a pomoc. Je nutné osobitne zohľadňovať potreby 
zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou mobilitou.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4 – písmeno cb (nové)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 5 – odsek 5b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(cb) Dopĺňa sa tento odsek 5b:
„5b. Leteckí dopravcovia vytvoria 
a zavedú do praxe postupy, ktoré im 
umožnia účinne a konzistentne 
dodržiavať toto nariadenie, a to najmä 
v prípade meškaní, zrušených letov, 
odmietnutia nástupu do lietadla, 
masového prerušenia cesty a platobnej 
neschopnosti. V týchto postupoch sa jasne 
uvedie, ktorý zástupca leteckej spoločnosti
má byť na každom letisku zodpovedný za 
zaistenie starostlivosti, pomoci, 
presmerovania či vyplatenia náhrady, 
a vymedzia sa v nich procesy a podmienky 
poskytovania týchto služieb. Letecký 
dopravca tieto postupy a akékoľvek ich 
zmeny oznamuje vnútroštátnemu orgánu 
zodpovednému za uplatňovanie tohto 
nariadenia určenému podľa článku 16.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 4 – písmeno cc (nové)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 5 – odsek 5c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(cc) Dopĺňa sa tento odsek 5c:
„5c. V prípade zrušenia letu kvôli 
platobnej neschopnosti leteckého 
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dopravcu alebo pozastavenia prevádzky 
leteckého dopravcu kvôli zrušeniu jeho 
prevádzkového povolenia majú cestujúci 
právo na vyplatenie náhrady alebo let 
späť do miesta odletu v súlade s článkom 
8 ods. 1 písm. a) a právo na starostlivosť 
podľa článku 9. Leteckí dopravcovia 
musia dostatočne preukázať zabezpečenie 
nákladov na vyplatenie náhrady a návrat 
do vlasti.“

Or. en

Odôvodnenie

Keď letecká spoločnosť ukončí svoju prevádzku, mnohí cestujúci nemajú proti leteckej 
spoločnosti žiadny prostriedok na to, aby získali späť peniaze za svoju nevyužitú letenku alebo 
dosiahli závrat do vlasti, ak uviazli na letisku v zahraničí. V záujme prekonania medzery 
v oblasti ochrany cestujúcich spravodajca navrhuje zmeniť Komisiou predložený návrh 
nariadenia tak, že sa doň vloží ustanovenie, ktoré zaistí podobnú ochranu, aká sa poskytuje 
zákazníkom v oblasti balíka cestovných služieb podľa smernice o balíku cestovných služieb 
90/314/EHS. Povinnosť leteckých dopravcov dostatočne preukázať zabezpečenie im 
ponecháva priestor na prijatie potrebných opatrení napríklad vytvorenie fondu či uzatvorenie 
poistenia.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Keď prevádzkujúci letecký dopravca 
dôvodne očakáva, že let bude mať 
meškanie, alebo keď prevádzkujúci 
dopravca odloží plánovaný čas odletu na 
neskoršiu dobu, než je pôvodne plánovaný 
čas odletu, cestujúcim poskytne:

1. Keď prevádzkujúci letecký dopravca 
dôvodne očakáva, že let bude mať 
meškanie, alebo keď prevádzkujúci letecký
dopravca odloží plánovaný čas odletu na 
neskoršiu dobu, než je pôvodne plánovaný 
čas odletu, cestujúcim poskytne:

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh ozrejmuje, že ustanovenia tohto článku zostávajú v oblasti letectva.
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Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 1 – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) ak meškanie je najmenej päť hodín a 
zahŕňa jednu alebo niekoľko nocí, pomoc 
uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) a c); a

ii) ak meškanie je najmenej tri hodiny a 
zahŕňa nočné hodiny, pomoc uvedenú v 
článku 9 ods. 1 písm. b) a c); a

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je v súlade s rozsudkom SD EÚ (spojené veci C-402/07 a C-432/07, 
Sturgeon/Condor resp. Böck a Lepuschitz/Air France), ktorý cestujúcim v prípade dlhého 
meškania trvajúceho viac než 3 hodiny zaisťuje rovnaké práva ako cestujúcim, ktorých let bol 
zrušený. Spúšťací bod 5 hodín sa preto nahrádza spúšťacím bodom 3 hodiny.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 1 – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) ak meškanie je najmenej päť hodín, 
pomoc uvedenú v článku 8 ods. 1 písm. a).

iii) ak meškanie je najmenej tri hodiny, 
pomoc uvedenú v článku 8 ods. 1 písm. a).

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je v súlade s rozsudkom SD EÚ (spojené veci C-402/07 a C-432/07, 
Sturgeon/Condor resp. Böck a Lepuschitz/Air France), ktorý cestujúcim v prípade dlhého 
meškania trvajúceho viac než 3 hodiny zaisťuje rovnaké práva ako cestujúcim, ktorých let bol 
zrušený. Spúšťací bod 5 hodín sa preto nahrádza spúšťacím bodom 3 hodiny. Pozri tiež 
pozmeňujúci návrh k článku 6 ods. 1 bod ii).
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Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Dopĺňa sa tento odsek:
„1a. Ak prevádzkujúci letecký dopravca 
posunie plánovaný čas odletu na termín 
skorší o viac než tri hodiny, ponúkne 
cestujúcim vyplatenie náhrady uvedenej 
v článku 8 ods. 1 písm. a) alebo 
presmerovanie uvedené v článku 8 ods. 1 
písm. b). Cestujúci môže svoje 
presmerovanie zorganizovať sám 
a uplatniť nárok na vyplatenie náhrady 
príslušných nákladov, ak prevádzkujúci 
letecký dopravca neponúkne možnosť 
presmerovania podľa článku 8 ods. 1 
písm. b).“

Or. en

Odôvodnenie

Ak je zmena letového plánu príliš významná, ponúkne sa cestujúcim možnosť požiadať 
o vyplatenie náhrady alebo presmerovanie. Okrem toho by sa v súlade s novým ustanovením 
článku 8 ods. 6a mala cestujúcim ponúknuť možnosť, aby si sami zorganizovali 
presmerovanie a uplatnili nárok na vyplatenie náhrady za príslušné náklady, ak 
prevádzkujúci letecký dopravca možnosť presmerovania neponúkne.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) päť alebo viac hodín po plánovanom 
čase príletu pre všetky cesty v rámci 
Spoločenstva a v prípade ciest do/z tretích 
krajín na vzdialenosť do 3 500 km;

a) tri alebo viac hodín po plánovanom čase 
príletu pre všetky cesty v rámci 
Spoločenstva a v prípade ciest do/z tretích 
krajín na vzdialenosť 3 500 km alebo 
menej;
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Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je v súlade s rozsudkom SD EÚ (spojené veci C-402/07 a C-432/07, 
Sturgeon/Condor resp. Böck a Lepuschitz/Air France), ktorý cestujúcim v prípade dlhého 
meškania trvajúceho viac než 3 hodiny zaisťuje rovnaké práva ako cestujúcim, ktorých let bol 
zrušený. Spravodajca preto navrhuje nahradiť spúšťací bod 5 hodín spúšťacím bodom 3 
hodiny. Spravodajca však súhlasí s názorom Komisie, že by spúšťacie body mali byť rovnaké 
pre všetky cesty v rámci EÚ. 

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) deväť alebo viac hodín po plánovanom 
čase príletu v prípade ciest do/z tretích 
krajín na vzdialenosť od 3 500 do 6 000 
km;

b) päť alebo viac hodín po plánovanom 
čase príletu v prípade ciest do/z tretích 
krajín na vzdialenosť nad 3 500 km;

Or. en

Odôvodnenie

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 into account the 
operational difficulties encountered by air carriers to deal with delays on remote airports. 
However, the Rapporteur does not share the Commission’s bod of view that the thresholds 
should be increased. It is therefore suggested that the trigger bod of nine hours is replace by 
a trigger bod 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.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) dvanásť alebo viac hodín po 
plánovanom čase príletu v prípade ciest 

vypúšťa sa
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do/z tretích krajín na vzdialenosť od 6 000 
km.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhuje sa vypustenie spúšťacieho bodu 12 hodín a spúšťacieho bodu 6000 km, aby sa 
článok 6 ods. 2 ozrejmil a aby mali letecké spoločnosti a cestujúci jasnejšie podmienky. 
Vypustenie písmena c) je v logike pozmeňujúcich návrhov k článku 6 ods. 2 písm. a) a b), 
v ktorých sa určujú spúšťacie body do 3 500 km a nad 3 500 km. Nebudú existovať žiadne iné 
spúšťacie body.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Prevádzkujúci letecký dopravca nie je 
povinný platiť náhradu podľa článku 7, ak 
môže preukázať, že meškanie alebo zmena 
letového poriadku sú spôsobené 
mimoriadnymi okolnosťami a že meškaniu 
alebo zmene letového poriadku sa nedalo 
zabrániť, ani keby sa prijali všetky 
primerané opatrenia. Tieto mimoriadne 
okolnosti možno uplatniť len v prípade, ak 
ovplyvňujú predmetný let alebo 
predchádzajúci let uskutočnený tým istým 
lietadlom.

4. Prevádzkujúci letecký dopravca nie je 
povinný platiť náhradu podľa článku 7, ak 
môže preukázať, že sú splnené dve 
podmienky: 
– meškanie alebo zmena letového poriadku 
sú spôsobené mimoriadnymi okolnosťami 
a 
– meškaniu alebo zmene letového poriadku 
sa nedalo zabrániť, ani keby sa správne
prijali všetky opatrenia. 

Ak sa uplatňujú technické chyby, možno 
tieto mimoriadne okolnosti uplatniť len v 
prípade, ak ovplyvňujú predmetný let alebo
predchádzajúci let uskutočnený tým istým 
lietadlom.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku 5 ods. 3. Jeho 
zámerom je ozrejmiť, že na získanie výnimky z povinnosti platiť náhradu v prípade dlhých 
meškaní pre prevádzkujúcu leteckú spoločnosť je nutné, aby boli splnené obe podmienky. 
Slovo „správne“ ponecháva menší priestor na výklad v tom smere, ktoré všetky opatrenia 
bolo potrebné prijať, aby sa predišlo zrušeniu letu.
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Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. S výhradou bezpečnostných obmedzení, 
keď zdržanie na odbavovacej ploche 
prekročí jednu hodinu, prevádzkujúci 
letecký dopravca poskytne bezplatne 
prístup do hygienických zariadení a k 
pitnej vode, zabezpečí náležité 
vykurovanie alebo chladenie v kabíne pre 
cestujúcich a v prípade potreby zaistí, aby 
bola k dispozícii zodpovedajúca lekárska 
starostlivosť. Keď zdržanie na odbavovacej 
ploche dosiahne maximálne päť hodín, 
lietadlo sa vráti k východu alebo inému 
vhodnému miestu pre výstup z lietadla, kde 
cestujúci môžu z lietadla vystúpiť a získať 
rovnakú pomoc, ako je uvedená v odseku 
1, pokiaľ nie sú dôvody súvisiace s 
bezpečnosťou alebo bezpečnostnou 
ochranou, prečo lietadlo nemôže opustiť 
miesto na odbavovacej ploche.“

5. S výhradou bezpečnostných obmedzení, 
keď zdržanie na odbavovacej ploche 
prekročí jednu hodinu, prevádzkujúci 
letecký dopravca poskytne bezplatne 
prístup do hygienických zariadení a k 
pitnej vode, zabezpečí náležité 
vykurovanie alebo chladenie v kabíne pre 
cestujúcich a v prípade potreby zaistí, aby 
bola k dispozícii zodpovedajúca lekárska 
starostlivosť. Keď zdržanie na odbavovacej 
ploche dosiahne maximálne dve hodiny, 
lietadlo sa vráti k východu alebo inému 
vhodnému miestu pre výstup z lietadla, kde 
cestujúci môžu z lietadla vystúpiť a získať 
rovnakú pomoc, ako je uvedená v odseku 
1, pokiaľ nie sú dôvody súvisiace s 
bezpečnosťou alebo bezpečnostnou 
ochranou, prečo lietadlo nemôže opustiť 
miesto na odbavovacej ploche.“

Or. en

Odôvodnenie

Minimálna doba zdržania na odbavovacej ploche pred tým, než môžu cestujúci vystúpiť, na 
úrovni päť hodín sa zdá byť príliš dlhá a mala by sa nahradiť dobou dvoch hodín.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6a – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak cestujúci zmešká prípojný let v 
dôsledku meškania alebo zmeny letového 

1. Ak cestujúci zmešká prípojný let v 
dôsledku meškania alebo zmeny letového 
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poriadku predchádzajúceho letu, letecký 
dopravca Spoločenstva, ktorý uskutočňuje 
prípojný let, cestujúcemu poskytne: 

poriadku predchádzajúceho letu, letecký
dopravca Spoločenstva, ktorý uskutočňuje 
tento predchádzajúci let, cestujúcemu 
poskytne: 

Or. en

Odôvodnenie

Príslušným cestujúcim by mal v prípade zmeškania prípojného letu pomoc, starostlivosť, 
presmerovanie a vyplatenie náhrady ponúknuť predchádzajúci letecký dopravca, ktorý 
spôsobil meškanie v mieste transferu, a nie letecký dopravca, ktorý uskutočňuje nasledujúci 
let, ktorý odletel včas.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6a – odsek 1 – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) keď plánovaný čas odletu 
alternatívneho letu alebo odchodu iného 
dopravného prostriedku ponúknutého 
podľa článku 8 je najmenej 5 hodín po 
plánovanom čase odletu zmeškaného letu a 
meškanie zahŕňa jednu alebo viac nocí, 
pomoc uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) 
a c). 

iii) keď plánovaný čas odletu 
alternatívneho letu alebo odchodu iného 
dopravného prostriedku ponúknutého 
podľa článku 8 je najmenej 3 hodiny po 
plánovanom čase odletu zmeškaného letu a 
meškanie zahŕňa nočné hodiny, pomoc 
uvedenú v článku 9 ods. 1 písm. b) a c). 

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi návrhmi ku 
spúšťacím bodom v článku 6. Okrem toho je potrebné ozrejmenie, keďže aktuálne znenie 
možno pochopiť nesprávne v tom zmysle, že by sa ubytovanie poskytovalo len v prípade, že 
meškanie zahŕňa celú noc.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6a – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak cestujúci zmešká prípojný let v 
dôsledku meškania predchádzajúceho 
prípojného letu, má právo, aby mu letecký 
dopravca Spoločenstva, ktorý uskutočňuje 
tento predchádzajúci let, poskytol náhradu 
podľa článku 6 ods. 2. Meškanie sa na 
tento účel vypočíta vzhľadom na 
plánovaný čas príletu na konečné miesto 
určenia.

2. Ak cestujúci zmešká prípojný let v 
dôsledku zmeny letového plánu alebo 
meškania predchádzajúceho prípojného 
letu v mieste transferu o prinajmenšom 90 
minút, má právo, aby mu letecký dopravca
z EÚ, ktorý uskutočňuje tento 
predchádzajúci let, poskytol náhradu podľa 
článku 6 ods. 2. Meškanie sa na tento účel 
vypočíta vzhľadom na plánovaný čas 
príletu na konečné miesto určenia. 

Or. en

Odôvodnenie

Zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu je zmenšiť neprimeranú finančnú záťaž dopadajúcu na 
prvú leteckú spoločnosť, ktorá môže byť malou regionálnou leteckou spoločnosťou 
privážajúcou cestujúcich na veľké letiská a ktorá mohla mať len krátke meškanie. Prahová 
hodnota prinajmenšom 90 minút meškania predchádzajúceho letu v mieste transferu by 
cestujúcemu dala právo na poskytnutie náhrady, ak je meškanie na cieľovom mieste cesty viac 
než 3 resp. 5 hodín. Táto dvojnásobná podmienka je odôvodnená, ak predchádzajúci 
dopravca z EÚ spôsobil len krátke meškanie, ktorého dôsledkom je omnoho dlhšie meškanie 
v cieľovom mieste.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 6a – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Odseky 1 a 2 sa vzťahujú aj na leteckých 
dopravcov z tretích krajín, ktorí 
uskutočňujú prípojný let na letisko EÚ 
alebo z letiska EÚ.” 

4. Odseky 1 a 2 sa vzťahujú aj na leteckých 
dopravcov z tretích krajín, ktorí 
uskutočňujú prípojný let z letiska EÚ na 
iné letisko EÚ, alebo z letiska EÚ na 
letisko mimo EÚ.”

Or. en

Odôvodnenie

Zmena je potrebná na zaistenie súladu s článkom 3 ods. 1 o pôsobnosti nariadenia a na to, 
aby sme sa vyhli problému exteritoriality vo vzťahu k dopravcom z tretích krajín. 
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Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 7 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) V odseku 1 sa slovo „lety“ nahrádza 
slovom „cesty“.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s nasledujúcimi pozmeňujúcimi návrhmi k článku 7 ods. 1 
písm. a), b) a c) tohto nariadenia. Nahradenie slova „lety“ slovom „cesty“ tieto pozmeňujúce 
návrhy preberajú. 

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 7 – písmeno aa (nové)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) V odseku 1 sa písmeno a) vypúšťa.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 7 ods. 1 písm. b) a c) tohto 
nariadenia, ktorých cieľom je uľahčiť uplatňovanie súčasného systému a vyjasniť situáciu 
cestujúcich a leteckých spoločností. Spravodajca navrhuje sprehľadnenie spúšťacích bodov 
a súm vyplácanej náhrady zavedením týchto hodnôt: 300 EUR v prípade všetkých letov 
v rámci EÚ (bez ohľadu na dĺžku letu), 300 EUR v prípade všetkých ostatných letov s dĺžkou 
najviac 3500 km, a 600 EUR v prípade všetkých ostatných letov s dĺžkou nad 3500 km.
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Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 7 – písmeno ab (nové)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ab) V odseku 1 sa písmeno b) nahrádza 
takto:
„b) 300 EUR v prípade všetkých ciest v 
rámci EÚ a všetkých ostatných ciest na 
vzdialenosť 3500 km alebo menej;“

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 7 ods. 1 písm. a) a c) tohto 
nariadenia, ktorých cieľom je uľahčiť uplatňovanie súčasného systému a vyjasniť situáciu 
cestujúcich a leteckých spoločností. Spravodajca navrhuje sprehľadnenie spúšťacích bodov 
a súm vyplácanej náhrady zavedením týchto hodnôt: 300 EUR v prípade všetkých letov 
v rámci EÚ (bez ohľadu na dĺžku letu), 300 EUR v prípade všetkých ostatných letov s dĺžkou 
najviac 3500 km, a 600 EUR v prípade všetkých ostatných letov s dĺžkou nad 3500 km.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 7 – písmeno ac (nové)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ac) V odseku 1 sa písmeno c) nahrádza 
takto:
„c) 600 EUR v prípade všetkých ciest na 
vzdialenosť nad 3500 km.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi k článku 7 ods. 1 písm. b) a c) tohto 
nariadenia, ktorých cieľom je uľahčiť uplatňovanie súčasného systému a vyjasniť situáciu 
cestujúcich a leteckých spoločností. Spravodajca navrhuje sprehľadnenie spúšťacích bodov 
a súm vyplácanej náhrady zavedením týchto hodnôt: 300 EUR v prípade všetkých letov 
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v rámci EÚ (bez ohľadu na dĺžku letu), 300 EUR v prípade všetkých ostatných letov s dĺžkou 
najviac 3500 km, a 600 EUR v prípade všetkých ostatných letov s dĺžkou nad 3500 km. 

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 7 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Náhrada uvedená v odseku 1 sa platí v 
hotovosti, elektronickým bankovým 
prevodom, bankovými príkazmi alebo 
bankovými šekmi.

3. So súhlasom cestujúceho sa náhrada 
uvedená v odseku 1 platí v hotovosti, 
elektronickým bankovým prevodom alebo
bankovými príkazmi.

Or. en

Odôvodnenie

S dopravcami, ktorí vyplácajú náhradu bankovými šekmi, bývajú problémy.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 7 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Letecký dopravca môže dosiahnuť 
dobrovoľnú dohodu s cestujúcim, ktorá 
nahrádza ustanovenia o náhrade uvedené v 
odseku 1, pokiaľ sa táto dohoda potvrdí 
dokumentom, ktorý podpíše cestujúci a 
ktorý cestujúceho upozorňuje na jeho práva 
na náhradu podľa tohto nariadenia.“

5. Letecký dopravca môže dosiahnuť 
dobrovoľnú dohodu s cestujúcim, ktorá 
nahrádza ustanovenia o náhrade uvedené v 
odseku 1 inými finančnými nárokmi v 
prinajmenšom rovnakej hodnote 
(napríklad poukazmi na letenky v sume 
zodpovedajúcej celému nároku na 
náhradu), pokiaľ sa táto dohoda potvrdí 
dokumentom, ktorý podpíše cestujúci a 
ktorý cestujúceho upozorňuje na jeho práva 
na náhradu podľa tohto nariadenia.“

Or. de
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Odôvodnenie

Je dôležité požadovať hodnotu zodpovedajúcu prinajmenšom 100 %, aby sa zaistilo náležité
dodržiavanie práva cestujúcich na vyplatenie náhrady, pričom je súčasne nutné uviesť, že 
dobrovoľné dohody sa môžu týkať len povahy náhradu a nie samotného nároku na ňu.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) úhrada za časť alebo časti nevykonanej 
cesty a za časť alebo časti už vykonanej 
cesty, ak let už naďalej neslúži účelu vo 
vzťahu k pôvodnému cestovnému plánu 
cestujúceho alebo prípadne v spojení s ním, 
do siedmich dní od doručenia žiadosti 
cestujúceho prostriedkami uvedenými v 
článku 7 ods. 3,

a) úhrada za časť alebo časti nevykonanej 
cesty a za časť alebo časti už vykonanej 
cesty, ak let už naďalej neslúži účelu vo 
vzťahu k pôvodnému cestovnému plánu 
cestujúceho alebo prípadne v spojení s ním, 
do siedmich pracovných dní od doručenia 
žiadosti cestujúceho prostriedkami 
uvedenými v článku 7 ods. 3,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade, že si cestujúci vyberie 
možnosť uvedenú v odseku 1 písm. b), má 
za podmienky voľných miest právo na 
presmerovanie prostredníctvom iného 
leteckého dopravcu alebo iného druhu 
dopravy, pokiaľ prevádzkujúci letecký 
dopravca nemôže prepraviť cestujúceho 
vlastnou dopravou a včas, aby na konečné 
miesto určenia priletel do 12 hodín od 
plánovaného času príletu. Bez ohľadu na 
článok 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 
1008/2008 iný letecký dopravca alebo iný 

5. V prípade, že si cestujúci vyberie 
možnosť uvedenú v odseku 1 písm. b), má 
za podmienky voľných miest a ak existujú 
primerané a porovnateľné alternatívy
právo na presmerovanie prostredníctvom 
iného leteckého dopravcu alebo iného 
druhu dopravy pri najbližšej príležitosti, 
pokiaľ prevádzkujúci letecký dopravca 
nemôže prepraviť cestujúceho vlastnou 
dopravou a včas, aby na konečné miesto 
určenia priletel do 12 hodín od 
plánovaného času príletu. Cestujúci má 
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prevádzkovateľ dopravy nesmie 
zmluvnému dopravcovi účtovať cenu, 
ktorá vychádza za rámec priemernej ceny 
platenej v posledných troch mesiacoch 
jeho vlastnými cestujúcimi za rovnocenné 
dopravné služby.

právo odmietnuť presmerovanie 
prostredníctvom iného druhu dopravy, 
a v tom prípade mu zostáva právo na 
starostlivosť v zmysle článku 9 počas 
čakania na presmerovanie.

Or. en

Odôvodnenie

Nemali by existovať žiadne cenové obmedzenia a podmienky ukladajúce povinnosť jednému 
druhu dopravy kvôli nedostatkom iného druhu dopravy. Okrem toho nie je jasné, ako by bolo 
možné v praxi presadzovať pojem „cena, ktorá vychádza za rámec priemernej ceny platenej v 
posledných troch mesiacoch jeho vlastnými cestujúcimi za rovnocenné dopravné služby“. 
Okrem toho sa v pozmeňujúcom návrhu uvádza, že povinnosť zorganizovať dopravu 
cestujúceho ostáva prevádzkujúcemu leteckému dopravcovi, ktorého služby boli prerušené.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Keď sa cestujúcim podľa odseku 1 
ponúkne celkové alebo čiastočné 
presmerovanie na iný druh dopravy, toto 
nariadenie sa vzťahuje na dopravu 
uskutočňovanú týmto iným druhom 
dopravy tak, ako keby sa uskutočňovala 
lietadlom s pevnými krídlami.“

6. Keď sa cestujúcim podľa odseku 1 
ponúkne celkové alebo čiastočné 
presmerovanie na iný druh dopravy, 
článok 6a sa vzťahuje na dopravu 
uskutočňovanú týmto iným druhom 
dopravy v súlade s dohodami 
o presmerovaní uzatvorenými medzi 
prevádzkujúcou leteckou spoločnosťou 
a iným druhom dopravy.“

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa poznamenať, že medzi rôznymi spôsobmi dopravy existujú dohody 
o presmerovaní, v ktorých sú uvedené podrobnosti o podmienkach tohto presmerovania
a ktoré by sa v týchto konkrétnych prípadoch uplatnili.
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Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 8a (nový)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 8 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) V článku 8 sa dopĺňa tento odsek:
„6a. Cestujúci môže svoje presmerovanie 
zorganizovať sám a uplatniť nárok na 
vyplatenie náhrady príslušných nákladov, 
ak prevádzkujúci letecký dopravca 
neponúkne možnosť presmerovania 
podľa článku 8 ods. 1 písm. b).“

Or. en

Odôvodnenie

Aj cestujúci by mal mať možnosť, aby si sám zorganizoval presmerovanie bez straty nároku 
na vyplatenie náhrady za náklady, ktoré z toho vyplývajú.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9 – písmeno -a (nové)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) V odseku 1 sa písmeno a) nahrádza 
takto:
„a) jedlo a občerstvenie […];“

Or. en

Odôvodnenie

Slová „zodpovedajúce času čakania“ by sa mali vypustiť, pretože so zreteľom na všetky 
prípady odkazujúce na článok 9 ods. 1 písm. a) (zrušenie letu, dlhé meškanie a prípojné lety) 
sa v revidovanom nariadení navrhuje zavedenie lehoty dvoch hodín čakania po pôvodnom 
čase odletu.
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Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9 – písmeno aa (nové)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) Odsek 2 sa nahrádza takto:
„2. Okrem toho sa cestujúcemu 
bezplatne ponúknu dva telefónne hovory
a faxové správy [...] alebo e-maily.“

Or. en

Odôvodnenie

Telex je zastaraný.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9 – písmeno ab (nové)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ab) Odsek 3 sa nahrádza takto:
„3. Pri uplatňovaní tohto článku 
prevádzkujúci letecký dopravca musí 
venovať osobitnú pozornosť potrebám 
zdravotne postihnutých osôb a osôb so 
zníženou pohyblivosťou a akýmkoľvek 
osobám, ktoré ich sprevádzajú ako aj 
potrebám nesprevádzaných detí.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 9 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 9 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„4. Ak prevádzkujúci letecký dopravca 
môže preukázať, že zrušenie a meškanie 
letu alebo zmena letového poriadku boli 
spôsobené mimoriadnymi okolnosťami a 
zrušeniu a meškaniu letu alebo zmene 
letového poriadku sa nedalo zabrániť, ani 
keby sa prijali všetky primerané opatrenia, 
môže obmedziť náklady na ubytovanie 
stanovené podľa odseku 1 písm. b) na 100 
EUR za jednu noc na cestujúceho a najviac 
na tri noci. Ak sa prevádzkujúci letecký 
dopravca rozhodne uplatniť toto 
obmedzenie, musí aj napriek tomu 
cestujúcim poskytnúť informácie o 
ubytovaní, ktoré je k dispozícii po troch 
nociach, a to navyše k aj v tomto prípade 
platným povinnostiam týkajúcim sa 
informácií uvedených v článku 14. 

„4. Ak prevádzkujúci letecký dopravca 
môže preukázať, že zrušenie a meškanie 
letu alebo zmena letového poriadku boli 
spôsobené mimoriadnymi okolnosťami a 
zrušeniu a meškaniu letu alebo zmene 
letového poriadku sa nedalo zabrániť, ani 
keby sa náležitým spôsobom prijali všetky 
primerané opatrenia, môže obmedziť 
náklady na ubytovanie stanovené podľa 
odseku 1 písm. b) na 125 EUR za jednu 
noc na cestujúceho. Ak si cestujúci zaistí 
vlastné ubytovanie, letecký dopravca môže 
náklady naň obmedziť na 125 EUR za 
jednu noc na najviac tri noci. Ak sa 
prevádzkujúci letecký dopravca rozhodne 
uplatniť toto obmedzenie, musí aj napriek 
tomu cestujúcim poskytnúť informácie o 
ubytovaní, ktoré je k dispozícii po troch 
nociach. To platí v každom prípade bez 
toho, aby sa to dotklo povinnosti 
prevádzkujúceho leteckého dopravcu 
poskytnúť ubytovanie prioritne, a to 
navyše k aj v tomto prípade platným 
povinnostiam týkajúcim sa informácií 
uvedených v článku 14. 

Or. de

Odôvodnenie

Maximum 100 EUR za jednu noc na cestujúceho je nutné zvýšiť. Dĺžka trvania ubytovania 
nesmie byť obmedzená, s výnimkou prípadu, keď si cestujúci zaisťujú vlastné ubytovanie, kedy 
je primerané, aby od leteckých dopravcov očakávali obmedzenie trvania vyplácania náhrady. 
Kľúčová je tu povinnosť leteckých dopravcov poskytovať ubytovanie prioritne, a to aj 
v mimoriadnych okolnostiach.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod -10 (nový)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 10 – odsek 2 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-10) V článku 10 ods. 2 sa úvodná časť 
nahrádza takto:
„2. Ak prevádzkujúci letecký dopravca 
umiestni cestujúceho do triedy nižšej, 
než na ktorú bola letenka kúpená, 
prostriedkami ustanovenými v článku 7 
ods. 3 do siedmich pracovných dní 
uhradí:“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod -11 (nový)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-11) V článku 11 sa odsek 2 nahrádza 
takto:
„2. V prípade odmietnutia nástupu do 
lietadla, zrušenia alebo meškania v 
akejkoľvek dĺžke, zdravotne postihnuté 
osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou 
a akékoľvek osoby, ktoré ich 
sprevádzajú, ako aj nesprevádzané deti 
majú právo na starostlivosť v súlade s 
článkom 9, len čo to bude možné.
Ubytovanie poskytované zdravotne 
postihnutým osobám a osobám so 
zníženou pohyblivosťou musí byť 
prístupné, informácie o ich právach sa 
musia poskytovať komunikačnými 
prostriedkami, ktoré sú prispôsobené ich 
potrebám, a je taktiež nutné splniť 
potreby vodiacich a asistenčných psov.“

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh by mal viac chrániť potreby zdravotne postihnutých osôb a osôb so 
zníženou pohyblivosťou.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„3. Prevádzkujúci letecký dopravca 
neuplatňuje obmedzenia uvedené v článku 
9 ods. 4 a 5, ak cestujúci je osobou so 
zníženou pohyblivosťou alebo osobou, 
ktorá ho sprevádza, nesprevádzaným 
dieťaťom, tehotnou ženou alebo osobou, 
ktorá potrebuje osobitnú lekársku pomoc, 
za podmienky, že leteckému dopravcovi 
alebo jeho agentovi alebo organizátorovi 
bola oznámená konkrétna potreba pomoci 
najneskôr 48 hodín pred plánovaným 
časom odletu letu. Toto oznámenie sa 
považuje za pokrývajúce celú cestu a 
spiatočnú cestu, ak na obidve cesty bola 
zjednaná prepravná zmluva s tým istým 
leteckým dopravcom.“

„3. Prevádzkujúci letecký dopravca 
neuplatňuje obmedzenia uvedené v článku 
9 ods. 4 a 5, ak cestujúci je zdravotne 
postihnutou osobou alebo osobou so 
zníženou pohyblivosťou alebo osobou, 
ktorá ju sprevádza, nesprevádzaným 
dieťaťom, tehotnou ženou alebo osobou, 
ktorá potrebuje osobitnú lekársku pomoc, 
za podmienky, že leteckému dopravcovi 
alebo jeho agentovi alebo organizátorovi 
bola oznámená konkrétna potreba pomoci 
najneskôr 48 hodín pred plánovaným 
časom odletu letu. Toto oznámenie sa 
považuje za pokrývajúce celú cestu a 
spiatočnú cestu, ak na obidve cesty bola 
zjednaná prepravná zmluva s tým istým 
leteckým dopravcom.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípadoch, keď prevádzkujúci letecký 
dopravca platí náhradu, alebo plní iné 
povinnosti, ktoré sú mu uložené podľa 
tohto nariadenia, žiadne ustanovenie tohto 

V prípadoch, keď prevádzkujúci letecký 
dopravca platí náhradu, alebo plní iné 
povinnosti, ktoré sú mu uložené podľa 
tohto nariadenia, a bez toho, aby to malo 
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nariadenia alebo vnútroštátnych právnych 
predpisov sa nemôže vykladať ako 
obmedzujúce jeho právo žiadať o náhradu 
za náklady vzniknuté podľa tohto 
nariadenia od akýchkoľvek tretích strán
podieľajúcich sa na udalosti, ktorá 
spôsobila náhradu alebo iné povinnosti.“

vplyv na existujúce zmluvy medzi tretími 
stranami o vzdaní sa nároku, žiadne 
ustanovenie tohto nariadenia alebo 
vnútroštátnych právnych predpisov sa 
nemôže vykladať ako obmedzujúce jeho 
právo získať náhradu za náklady vzniknuté 
podľa tohto nariadenia od akýchkoľvek 
tretích strán podieľajúcich sa na udalosti, 
ktorá spôsobila náhradu alebo iné 
povinnosti.“

Or. en

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by nemalo mať vplyv na existujúce zmluvy o vzdaní sa nárokov (napr. medzi 
letiskami a leteckými spoločnosťami). Musí byť jasné, že sa to netýka cestujúcich.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 13
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 14 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V článku 14 sa dopĺňa tento odsek:
„1a. Počas svojej prevádzkovej doby 
letecký dopravcovia zaistia na každom 
letisku, na ktorom pôsobia, prítomnosť 
kontaktného personálu alebo tretej strany 
poverenej príslušným leteckým 
dopravcom, a to na poskytovanie 
potrebných informácií cestujúcim o ich 
právach vrátane postupov podávania 
sťažností, na pomoc cestujúcim a na 
podniknutie okamžitých krokov v prípade 
prerušenia letu a straty alebo meškania 
batožiny.“

Or. en

Odôvodnenie

Prítomnosť miestneho kontaktného bodu zastupujúceho leteckého dopravcu na letisku so 
schopnosťou podniknúť okamžité kroky v mene leteckého dopravcu v prípade potreby by 
pomohla zaistiť to, aby cestujúci mohli využívať práva, na ktoré majú nárok. Len letecké 
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spoločnosti majú k dispozícii všetky informácie v prípade prerušenia letu a stratenej ši 
meškajúcej batožiny. Informovanie cestujúcich o ich právach a možnostiach sťažností 
a nárokov je nutné zlepšiť.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 13
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pokiaľ ide o nevidiace a zrakovo 
postihnuté osoby, ustanovenia tohto článku 
sa uplatňujú s použitím príslušných 
alternatívnych prostriedkov.

3. Pokiaľ ide o zdravotne postihnuté osoby 
alebo osoby so zníženou pohyblivosťou, 
najmä nevidiace a zrakovo postihnuté 
osoby, ustanovenia tohto článku sa 
uplatňujú s použitím príslušných 
alternatívnych prostriedkov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s predchádzajúcimi pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sa 
týkajú plnohodnotného vymedzenia pojmu „zdravotne postihnutá osoba alebo osoba so 
zníženou pohyblivosťou“ a rozširuje skupinu osôb na všetky zdravotne postihnuté osoby 
a osoby so zníženou pohyblivosťou.

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 13
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Riadiaci orgán letiska zabezpečí, aby 
všeobecné informácie o právach 
cestujúcich boli zreteľne a viditeľne 
uvedené v priestoroch letiska pre 
cestujúcich. Zabezpečí tiež, aby cestujúci, 
ktorí sa nachádzajú na letisku, boli 
informovaní o zrušení ich letu a o svojich 
právach v prípade, že letecká spoločnosť 
nečakane zastaví letovú prevádzku, ako je 
to v prípade platobnej neschopnosti alebo 

4. Riadiaci orgán letiska zabezpečí, aby 
všeobecné informácie o právach 
cestujúcich boli zreteľne a viditeľne 
uvedené v priestoroch letiska pre 
cestujúcich. Na základe získaných 
informácií tiež zabezpečí, aby cestujúci, 
ktorí sa nachádzajú na letisku, boli 
informovaní o príčinách a svojich právach 
v prípade meškania a prerušenia letu, 
napríklad v prípade zrušenia ich letu a o 
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zrušenia prevádzkového povolenia. svojich právach v prípade, že letecká 
spoločnosť nečakane zastaví letovú 
prevádzku, ako je to v prípade platobnej 
neschopnosti alebo zrušenia 
prevádzkového povolenia.

Or. en

Odôvodnenie

Riadiace orgány letísk nemajú informácie o jednotlivých cestujúcich. Aby mohli splniť vyššie 
uvedenú povinnosť, musia najprv informácie dostať od leteckých dopravcov.

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 13
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak cestujúci nezískal letenku priamo od 
prevádzkujúceho leteckého dopravcu ale 
od sprostredkovateľa so sídlom v Únii, 
tento sprostredkovateľ poskytne kontaktné 
údaje cestujúceho leteckému dopravcovi za 
podmienky, že cestujúci dal na to výslovné 
a písomné povolenie. Toto povolenie sa 
môže udeliť iba na základe slobodnej 
voľby (opt-in). Letecký dopravca môže 
tieto kontaktné údaje použiť výlučne na 
účel plnenia informačnej povinnosti podľa 
tohto článku a nie na účely predaja a 
kontaktné údaje vymaže do 72 hodín po 
splnení prepravnej zmluvy. Spracovanie
týchto údajov, prístup k nim a ich 
ukladanie sa uskutočňuje v súlade so 
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a voľnom 
pohybe týchto údajov.

6. Ak cestujúci nezískal letenku priamo od 
prevádzkujúceho leteckého dopravcu ale 
od sprostredkovateľa so sídlom v Únii, 
tento sprostredkovateľ poskytne kontaktné 
údaje cestujúceho leteckému dopravcovi za 
podmienky, že s tým cestujúci súhlasil.
Tento súhlas sa môže udeliť iba na základe 
slobodnej voľby (opt-in). Letecký 
dopravca môže tieto kontaktné údaje 
použiť výlučne na účel plnenia informačnej 
povinnosti podľa tohto článku a nie na 
účely predaja a kontaktné údaje vymaže do 
72 hodín po splnení prepravnej zmluvy. 
Súhlas cestujúceho s prevodom jeho 
kontaktných údajov leteckému dopravcovi 
a so spracovaním týchto údajov, s 
prístupom k nim a s ich uchovávaním sa 
uskutočňuje v súlade so smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o 
ochrane fyzických osôb pri spracovaní 
osobných údajov a voľnom pohybe týchto 
údajov.

Or. en
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Odôvodnenie

Súhlas cestujúceho by sa mal získavať v súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti 
ochrany údajov, ktoré nepredpisujú presnú formu súhlasu („písomný“). Pojem „povolenie“ 
sa nahrádza pojmom „súhlas“, v súlade so názvoslovím európskych právnych predpisov 
v oblasti ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 13
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 14 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Sprostredkovateľ je vyňatý z odseku 6, 
ak môže preukázať existenciu 
alternatívneho systému, ktorý zabezpečuje, 
že cestujúci je informovaný, aj keď 
neodovzdal príslušné kontaktné údaje.“

7. Sprostredkovateľ je vyňatý z odseku 6, 
ak môže preukázať existenciu 
alternatívneho systému, ktorý zabezpečuje, 
že cestujúci je informovaný, aj bez prenosu 
príslušných kontaktných údajov, alebo keď 
sa cestujúci rozhodol neposkytnúť svoje 
kontaktné údaje.“

Or. en

Odôvodnenie

Sprostredkovatelia by nemali zodpovedať za poskytovanie informácií, keď sa cestujúci 
rozhodol neposkytnúť svoje kontaktné údaje.

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 14
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát menuje vnútroštátny 
orgán presadzovania práva zodpovedný za 
presadzovanie tohto nariadenia, pokiaľ ide 
o lety z letísk nachádzajúcich sa na území 
tohto členského štátu a lety z tretích krajín 
na tieto letiská. Členské štáty informujú 
Komisiu o orgáne, ktorý bol menovaný v 

1. Každý členský štát menuje vnútroštátny 
orgán presadzovania práva zodpovedný za 
presadzovanie tohto nariadenia, pokiaľ ide 
o prípady porušenia ustanovení tohto 
nariadenia na letiskách na území tohto 
členského štátu, lety z týchto letísk a lety z 
tretích krajín na tieto letiská. Členské štáty 
informujú Komisiu o orgáne, ktorý bol 
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súlade s týmto odsekom. menovaný v súlade s týmto odsekom.

Or. en

Odôvodnenie

Nariadenie sa vzťahuje aj na priestupky spáchané na letiskách na území členských štátov EÚ.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 14
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Sankcie uložené členskými štátmi za 
porušenia tohto nariadenia musia byť 
účinné, primerané a odradzujúce.

3. Sankcie uložené členskými štátmi za 
porušenia tohto nariadenia musia byť 
dôveryhodné, účinné, primerané a 
odradzujúce.

Or. en

Odôvodnenie

Medzi členskými štátmi sú významné rozdiely v oblasti sankcií, ktoré možno uložiť leteckým 
spoločnostiam za nedodržiavanie nariadenia č. 261/2004 (maximálne 4,5 mil. EUR 
v Španielsku, oproti tomu menej než 1000 EUR v Poľsku či Rumunsku). Často je maximálna 
výška sankcií nižšia než náklady, ktorým by letecké spoločnosti čelili v prípade dodržiavania 
nariadenia. V týchto prípadoch nie sú leteckí dopravcovia hospodársky motivovaní, aby toto 
nariadenie dodržiavali. Sankcie by mali byť dostatočne tvrdé na to, aby spoločnosti boli 
finančne motivované konzistentne dodržiavať toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 14
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak orgány menované podľa článku 16 
a 16a sú rozdielne, vytvorí sa 
mechanizmus podávania správ, aby sa 
zabezpečila výmena informácií medzi 
rôznymi orgánmi s cieľom pomôcť 

4. V súlade so smernicou 2013/11/EÚ sa 
vytvoria mechanizmy spolupráce medzi 
vnútroštátnym orgánom presadzovania 
práva a orgánom menovaným podľa 
článku 16a zahŕňajúce vzájomnú výmenu 
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vnútroštátnemu orgánu presadzovania 
práva vykonávať jeho úlohy dohľadu a 
presadzovania práva a orgánu 
menovanému podľa článku 16a pomôcť 
zhromažďovať informácie potrebné na 
preskúmanie jednotlivých sťažností.

informácií s cieľom pomôcť 
vnútroštátnemu orgánu presadzovania 
práva vykonávať jeho úlohy dohľadu a 
presadzovania práva a orgánu 
menovanému podľa článku 16a pomôcť 
zhromažďovať informácie a technické 
odborné znalosti potrebné na riešenie 
jednotlivých sťažností. Okrem toho sa pre 
celú EÚ vytvorí mechanizmus spoločný 
pre všetky orgány menované podľa 
článku 16a na zaistenie výmeny 
informácií o prípadoch porušenia tohto 
nariadenia, sankciách a osvedčených 
postupoch v oblasti presadzovania práva 
medzi všetkými členskými štátmi.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s novou smernicou o alternatívnom riešení sporov sa počíta s informačnými 
a kooperačnými mechanizmami pre vnútroštátne orgány presadzovania práva a orgány na 
alternatívne riešenie sporov na úrovni každého členského štátu. Spravodajca sa domnieva, že 
okrem toho by podobné mechanizmy mali existovať aj na úrovni EÚ. Pravidelná výmena 
informácií v celej EÚ medzi všetkými orgánmi presadzovania práva a orgánmi na 
alternatívne riešenie sporov by zlepšila uplatňovanie nariadenia. Užšia spolupráca medzi 
všetkými orgánmi presadzovania práva sa požadovala už v predchádzajúcich uzneseniach 
a nezasahovala by do úlohy Komisie v tomto smere.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 14a (nový)
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 16 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14a. V článku 16 sa dopĺňa tento odsek:
„6a. Do transponovania ustanovení 
smernice 2013/11/EÚ členskými štátmi 
môže každý cestujúci predložiť 
ktorémukoľvek vnútroštátnemu orgánu 
presadzovania práva sťažnosť na 
akékoľvek podozrenie z porušenia 
ustanovení tohto nariadenia na 
ktoromkoľvek letisku, ktoré sa nachádza 
na území členského štátu, alebo ktoré sa 
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týka letov z ktoréhokoľvek takéhoto 
letiska či letov z tretej krajiny na takéto 
letiská.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh má zaistiť, aby vnútroštátne orgány presadzovania práva boli 
naďalej príslušnými orgánmi na riešenie sťažností až do nadobudnutia účinnosti smernice 
o alternatívnom riešení sporov v roku 2015. Do vytvorenia nového orgánu na riešenie 
konfliktov by mala cestujúcim zostať možnosť predkladať jednotlivé sťažnosti ktorémukoľvek 
vnútroštátnemu orgánu presadzovania práva.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 16a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Leteckí dopravcovia poskytnú v čase 
rezervácie cestujúcim informácie o 
postupoch vybavovania ich nárokov a 
sťažností, pokiaľ ide o práva stanovené v 
tomto nariadení, a o príslušných 
kontaktných adresách, na ktorých môžu 
cestujúci predkladať nároky a podávať 
sťažnosti, a to aj elektronickými 
prostriedkami zasielania. Letecký dopravca 
informuje cestujúcich tiež o príslušnom 
orgáne alebo orgánoch pre vybavovanie 
sťažností cestujúcich.

1. Leteckí dopravcovia poskytnú 
cestujúcim informácie o postupoch 
vybavovania ich nárokov a sťažností 
a príslušných lehotách podľa odseku 2 
tohto článku, pokiaľ ide o práva stanovené 
v tomto nariadení, a o príslušných 
kontaktných adresách, na ktorých môžu 
cestujúci predkladať nároky a podávať 
sťažnosti, a to aj elektronickými 
prostriedkami zasielania. Letecký dopravca 
a prípadne organizátor informuje 
cestujúcich aj o príslušnom orgáne alebo 
orgánoch pre vybavovanie sťažností 
cestujúcich menovaných členskými štátmi 
podľa tohto článku a článku 16. Príslušné 
informácie sa poskytujú v čase rezervácie, 
musia byť prístupné pre všetkých, musia 
byť jasne uvedené na letenke pre 
cestujúceho a na webových stránkach 
leteckého dopravcu a rozdávajú sa na 
kontaktných miestach leteckého dopravcu 
na letiskách. Cestujúcim sa poskytuje 
formulár sťažnosti.

Or. en
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Odôvodnenie

Informovanie cestujúcich o postupoch vybavovania nárokov a sťažností je nutné posilniť. 
Organizátor v prípade potreby postúpi cestujúcim všeobecné informácie o postupoch vrátane 
kontaktných adries príslušných orgánov.

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 16a – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do článku 16a sa vkladá tento odsek:
„1a. Poskytnutie požadovaných 
informácií cestujúcim dokazuje letecký 
dopravca.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 16a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak chce cestujúci podať sťažnosť 
leteckému dopravcovi ohľadne svojich 
práv na základe tohto nariadenia, predloží 
ju do 3 mesiacov odo dňa, kedy sa let 
uskutočnil, alebo sa podľa letového 
poriadku mal uskutočniť. Dopravca potvrdí 
cestujúcemu prijatie sťažnosti do 7 dní od 
jej doručenia. Dopravca do dvoch 
mesiacov od doručenia sťažnosti poskytne 
cestujúcemu úplnú odpoveď.

2. Ak chce cestujúci podať sťažnosť 
leteckému dopravcovi ohľadne svojich 
práv na základe tohto nariadenia, predloží 
ju do 3 mesiacov odo dňa, kedy sa let 
uskutočnil, alebo sa podľa letového 
poriadku mal uskutočniť, čím nie je 
dotknuté jeho právo využiť súdny systém 
a mimosúdne riešenie sporu po uplynutí 
tejto trojmesačnej lehoty. Letecký 
dopravca potvrdí cestujúcemu prijatie 
sťažnosti do 7 dní od jej doručenia. 
Letecký dopravca do dvoch mesiacov od 
doručenia sťažnosti poskytne cestujúcemu 
úplnú odpoveď. Ak letecký dopravca 
v uvedenej dvojmesačnej lehote túto úplnú 
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odpoveď neposkytne, platí, že nároky 
cestujúceho akceptoval.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh má zdôrazniť, že vnútroštátne právo musí ponúkať súdne nápravné 
opatrenia a že to nie je voliteľná možnosť. Práva uvedené v nariadení musia byť presaditeľné 
(pozri rozsudky Sousa Rodriguez a Mc Donagh).

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 16a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každý členský štát v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi EÚ a 
vnútroštátnymi právnymi predpismi
menuje vnútroštátny orgán alebo orgány 
zodpovedné za mimosúdne riešenie sporov 
medzi leteckými dopravcami a cestujúcimi, 
pokiaľ ide o práva, na ktoré sa vzťahuje 
toto nariadenie.

3. Členské štáty zaistia, aby cestujúci 
v leteckej doprave mohli spory s leteckými 
dopravcami, ktoré sa týkajú práv 
a povinností zavedených týmto 
nariadením, predkladať na vyriešenie 
nezávislým, výkonným a efektívnym 
mechanizmom na mimosúdne riešenie 
sporov. Na tento účel každý členský štát 
menuje vnútroštátny orgán alebo orgány 
zodpovedné za mimosúdne riešenie sporov 
medzi leteckými dopravcami a cestujúcimi, 
pokiaľ ide o práva a povinnosti, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie. Na spory, ktoré 
patria do pôsobnosti smernice 
2013/11/EÚ, sa uplatňuje len uvedená 
smernica. Leteckí dopravcovia 
dodržiavajú systém alternatívneho 
riešenia sporov podľa smernice 
2013/11/EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh aktualizuje text v súlade s novou smernicou o alternatívnom riešení 
sporov, pričom členské štáty vytvoria vnútroštátny orgán alebo orgány, ktoré uspokoja nároky 
smernice o alternatívnom riešení sporov aj tohto revidovaného nariadenia.
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Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 16a – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Sťažnosť na údajné porušenie tohto 
nariadenia na akomkoľvek letisku, ktoré sa 
nachádza na území členského štátu, alebo 
sťažnosť týkajúcu sa akéhokoľvek letu z 
tretej krajiny na letisko nachádzajúce sa 
na tomto území, môže každý cestujúci 
podať ktorémukoľvek vnútroštátnemu 
orgánu menovanému podľa odseku 3. 
Takéto sťažnosti sa môžu predložiť 
najskôr po uplynutí dvoch mesiacov od 
podania sťažnosti príslušnému 
dopravcovi, pokiaľ dopravca ešte 
neposkytol konečnú odpoveď na túto 
sťažnosť. 

4. Po tom, ako dostane od leteckého 
dopravcu úplnú odpoveď, môže príslušný 
cestujúci podať sťažnosť na údajné 
porušenie tohto nariadenia na akomkoľvek 
letisku, ktoré sa nachádza na území 
členského štátu, alebo sťažnosť týkajúcu sa 
akéhokoľvek letu z takéhoto letiska alebo 
z tretej krajiny na takéto letisko 
ktorémukoľvek vnútroštátnemu orgánu 
menovanému podľa odseku 3. Takéto 
sťažnosti sa môžu predložiť vo vopred 
určenej lehote v dĺžke prinajmenšom 
jeden rok od predloženia sťažnosti alebo 
nároku cestujúcim príslušnému 
dopravcovi.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh uvádza tento článok do súladu s novou smernicou o alternatívnom riešení 
sporov. 

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 16 a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Menovaný orgán do 7 dní od doručenia 
sťažnosti potvrdí jej prijatie a kópiu zašle 
príslušnému vnútroštátnemu orgánu 
presadzovania práva. Lehota na 
poskytnutie konečnej odpovede 
sťažovateľovi nesmie byť dlhšia ako tri 
mesiace od jej doručenia. Kópia konečnej 

5. Keď bola menovanému orgánu 
doručená sťažnosť, upovedomí strany 
sporu hneď po tom, ako získa všetky 
dokumenty obsahujúce informácie, ktoré 
sa sťažnosti týkajú. Kópiu dokumentov, 
ktoré sa týkajú sťažnosti, zašle 
príslušnému vnútroštátnemu orgánu 
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odpovede sa poskytne aj vnútroštátnemu 
orgánu presadzovania práva.

presadzovania práva. Lehota na 
poskytnutie konečnej odpovede 
sťažovateľovi nesmie byť dlhšia ako 90 
kalendárnych dní odo dňa, keď bol 
menovanému orgánu doručený cely spis 
sťažnosti. Kópia konečnej odpovede sa 
poskytne aj vnútroštátnemu orgánu 
presadzovania práva.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh uvádza tento článok do súladu s novou smernicou o alternatívnom riešení 
sporov.

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 16a – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V článku 16a sa dopĺňa tento odsek:
„5a. Leteckí dopravcovia oznamujú svoje 
kontaktné údaje súvisiace so 
záležitosťami, ktoré patria do pôsobnosti 
tejto smernice, orgánom členských štátov, 
v ktorých pôsobia, menovaným podľa 
tohto článku.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 15
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 16b – odsek 1 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia prostredníctvom výboru 
uvedeného v článku 16c podporuje dialóg 
medzi členskými štátmi týkajúci sa 
vnútroštátneho výkladu a uplatňovania 

1. Komisia prostredníctvom výboru 
uvedeného v článku 16c podporuje dialóg 
a presadzuje spoluprácu medzi členskými 
štátmi týkajúci sa vnútroštátneho výkladu a 
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tohto nariadenia. uplatňovania tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 16
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Článok 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia do 1. januára 2017 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
fungovaní a výsledkoch tohto nariadenia, 
najmä pokiaľ ide o vplyv náhrady za dlhé 
meškania a obmedzenia ubytovania za 
dlhotrvajúcich mimoriadnych okolností. 
Komisia podá správu aj o zvýšenej ochrane 
cestujúcich leteckej dopravy v letoch z 
tretích krajín uskutočňovaných 
dopravcami, ktorí nepatria do 
Spoločenstva, v súvislosti s 
medzinárodnými dohodami o leteckej 
doprave. V prípade potreby sa k správe 
pripoja legislatívne návrhy.

Komisia do 1. januára 2017 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
fungovaní a výsledkoch tohto nariadenia, 
najmä pokiaľ ide o vplyv náhrady za dlhé 
meškania a obmedzenia ubytovania za 
dlhotrvajúcich mimoriadnych okolností, 
záležitosti spojené s interpretáciou 
mimoriadnych okolností, štatistiky 
zverejňované vnútroštátnymi orgánmi 
presadzovania práva o ich činnosti, a to aj 
o sankciách a zisteniach v oblasti 
podozrivých praktík leteckých dopravcov, 
pokrok dosiahnutý pri vytváraní 
vnútroštátnych orgánov zodpovedných za 
mimosúdne riešenie sporov a činnosť 
týchto orgánov. Komisia podá správu aj o 
zvýšenej ochrane cestujúcich leteckej 
dopravy v letoch z tretích krajín 
uskutočňovaných dopravcami, ktorí 
nepatria do Spoločenstva, v súvislosti s 
medzinárodnými dohodami o leteckej 
doprave. V prípade potreby sa k správe 
pripoja legislatívne návrhy.

Or. en

Odôvodnenie

Spravodajca sa domnieva, že správa predložená Komisiou by mala obsahovať podrobnejšie 
informácie, aby bolo možné posúdiť vplyv, vykonávanie a presadzovanie nariadenia.



PR\1002222SK.doc 61/76 PE510.868v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Letecký dopravca Spoločenstva 
poskytne na letisku formulár sťažnosti, 
ktorý cestujúcemu umožní bezodkladne 
podať sťažnosť týkajúcu sa poškodenej 
alebo zmeškanej batožiny. Tento formulár 
sťažnosti, ktorý môže mať formu správy o 
majetkových nezrovnalostiach (PIR), 
prijíma letecký dopravca na letisku ako 
sťažnosť podľa článku 31 ods. 2 
Montrealského dohovoru. Táto možnosť sa 
nemá vplyv na práva cestujúceho podať 
sťažnosť inými prostriedkami v lehotách 
stanovených v Montrealskom dohovore.“

„2. Na všetkých letiskách riadiaci orgán 
letiska zriadi službu na poskytovanie 
formulárov sťažností, ktoré cestujúcim 
umožnia bezodkladne po prílete podať 
sťažnosť týkajúcu sa poškodenej alebo 
zmeškanej batožiny. Tento formulár 
sťažnosti, ktorý môže mať formu správy o 
majetkových nezrovnalostiach (PIR), 
prijíma letecký dopravca na letisku ako 
sťažnosť podľa článku 31 ods. 2 
Montrealského dohovoru. Táto možnosť sa 
nemá vplyv na práva cestujúceho podať
sťažnosť inými prostriedkami v lehotách 
stanovených v Montrealskom dohovore.
Harmonizovaný formulár na uplatnenie 
nároku pre celú Úniu je uvedený v prílohe 
2a tohto nariadenia.“

Or. en

Odôvodnenie

V záujme urýchlenia postupu v prípade stratenej, meškajúcej alebo poškodenej batožiny 
umožňuje osobitná služba na uplatňovanie nárokov v oblasti batožiny na letiskách 
centralizáciu žiadostí cestujúcich už po prílete. Harmonizovaný formulár pre celú EÚ by 
pomohol tento postup uľahčiť a je prílohou tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 6a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Vždy, keď sa prepravujú zapísané 
invalidné vozíky, iné pomôcky uľahčujúce 
pohyblivosť alebo asistenčné pomôcky, 

1. Vždy, keď sa prepravujú zapísané 
invalidné vozíky, iné pomôcky uľahčujúce 
pohyblivosť alebo asistenčné pomôcky, 
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letecký dopravca a jeho agenti každej 
osobe so zníženou pohyblivosťou podľa 
ustanovení článku 2 písm. a) nariadenia 
(ES) č. 1107/2006 ponúknu bezplatne 
možnosť urobiť osobitné vyhlásenie o 
záujme podľa článku 22 ods. 2 
Montrealského dohovoru v čase rezervácie 
a najneskôr keď sa pomôcky odovzdávajú 
dopravcovi.

letecký dopravca a jeho agenti každej
zdravotne postihnutej osobe alebo osobe 
so zníženou pohyblivosťou podľa 
ustanovení článku 2 písm. a) nariadenia 
(ES) č. 1107/2006 ponúknu bezplatne 
možnosť urobiť osobitné vyhlásenie o 
záujme podľa článku 22 ods. 2 
Montrealského dohovoru v čase rezervácie 
a najneskôr keď sa pomôcky odovzdávajú 
dopravcovi. Vzorový formulár tohto 
vyhlásenia o záujme je uvedený v prílohe 
2b tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Na uľahčenie postupu vydávania vyhlásenia by bol užitočný vzorový formulár. Cestujúcich aj 
leteckých dopravcov by usmernil v tom smere, aby v prípade straty alebo poškodenia 
pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť poskytli relevantné informácie a potrebné dokumenty. 

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 6b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účel monitorovania ochrany 
cestujúcich so zníženou pohyblivosťou a 
zdravotne postihnutých cestujúcich v 
prípade poškodenia ich pomôcok 
uľahčujúcich pohyblivosť vnútroštátny 
orgán presadzovania práva posúdi a 
zohľadní aj informácie o sťažnostiach 
týkajúcich sa pomôcok uľahčujúcich 
pohyblivosť predložených orgánom 
menovaným podľa článku 16a nariadenia 
261/2004.

2. Na účel monitorovania ochrany 
cestujúcich so zníženou pohyblivosťou a 
zdravotne postihnutých cestujúcich v 
prípade poškodenia ich pomôcok 
uľahčujúcich pohyblivosť alebo 
asistenčných pomôcok vnútroštátny orgán 
presadzovania práva posúdi a zohľadní aj 
informácie o sťažnostiach týkajúcich sa 
pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť 
predložených orgánom menovaným podľa 
článku 16a nariadenia 261/2004.

Or. en

Odôvodnenie

Rovnako ako v iných častiach tohto nariadenia patria asistenčné pomôcky vedľa pomôcok na 
uľahčenie pohyblivosti.
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Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 6d – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Zatiaľ čo leteckí dopravcovia môžu 
neobmedzene komerčne stanovovať 
podmienky týkajúce sa prepravy povolenej 
batožiny, musia jasne uviesť, pri 
rezervácii a pri odbavovacích pultoch 
(vrátane samoobslužných odbavovacích 
strojov), maximálnu povolenú batožinu, 
ktorú si cestujúci môžu vziať so sebou do 
lietadla, a ktorú si môžu uložiť do 
nákladného priestoru pri každom lete, ktorá 
je v cene letenky, vrátane akýchkoľvek 
obmedzení týkajúcich sa počtu predmetov, 
ktoré by sa uplatnili v rámci danej 
povolenej batožiny. V prípade, že sa 
uplatňujú dodatočné poplatky za prepravu 
batožiny, leteckí dopravcovia musia jasne 
uviesť podrobnosti týkajúce sa týchto 
poplatkov pri rezervácii a na požiadanie 
na letisku.

1. Leteckí dopravcovia musia pred 
konečnou rezerváciou vo všetkých 
distribučných kanáloch vrátane 
počítačových rezervačných systémov a pri 
odbavovacích pultoch (vrátane 
samoobslužných odbavovacích strojov)
jasne uviesť maximálnu povolenú 
batožinu, ktorú si cestujúci môžu vziať so 
sebou do lietadla, a ktorú si môžu uložiť do 
nákladného priestoru pri každom lete, ktorá 
je v cene letenky, vrátane akýchkoľvek 
obmedzení týkajúcich sa počtu predmetov, 
ktoré by sa uplatnili v rámci danej 
povolenej batožiny, ako aj podrobnosti 
o dodatočných poplatkoch za prepravu 
batožiny. Bez ohľadu na distribučný 
kanál musí byť možnosť zakúpiť položky 
s dodatočnými poplatkami spolu so 
základnou cestovnou službou.

Or. en

Odôvodnenie

Poskytovanie informácií o poplatkoch za batožinu a iné vedľajšie záležitosti na začiatku 
rezervačného procesu je zásadne dôležité pre porovnanie taríf leteckých spoločností 
a zaistenie transparentnosti cien pre spotrebiteľov. Predložený pozmeňujúci návrh je 
zlučiteľný s nariadením č. 1008/2008. V záujme transparentnosti a na zaistenie rovnosti 
podmienok sa povinnosť informovať týka všetkých subjektov v rámci distribúcie leteckých 
produktov: leteckých spoločností, cestovných agentúr aj počítačových rezervačných systémov, 
prostredníctvom ktorých veľká väčšina sprostredkovateľov letenky rezervuje.
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Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 6d – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Do článku 6d sa vkladá tento odsek:
„1a. Cestujúci môžu nad rámec 
predpísaného maximálneho množstva 
príručnej batožiny na palubu lietadla 
priniesť bezplatne základné osobné veci 
vrátane nákupu z letiska.“

Or. en

Odôvodnenie

Prax niektorých dopravcov, ktorí cestujúcim umožňujú priniesť na palubu lietadla jediný kus 
príručnej batožiny a za akékoľvek ďalšie predmety (napríklad za ich nákup z letiska) účtujú 
poplatok, vedie ku zmäteniu cestujúcich a zhoršenej hospodárskej činnosti maloobchodných 
predajcov na letisku. Zákaz takzvaného pravidla jednej tašky je v súlade s postojom 
Európskeho parlamentu vyjadreným vo viacerých uzneseniach a diskusiách na pléne.

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 6e – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Letecký dopravca Spoločenstva povolí 
cestujúcemu prepravovať hudobný nástroj 
v kabíne lietadla pre cestujúcich za 
podmienky dodržania príslušných 
bezpečnostných predpisov a technických 
špecifikácií a obmedzení predmetného 
lietadla. Hudobné nástroje sa prijímajú na 
prepravu v kabíne lietadla za podmienky, 
že sa môžu bezpečne uložiť vo vhodnom 
batožinovom priestore v kabíne alebo pod 
príslušným sedadlom cestujúceho. Letecký 
dopravca môže rozhodnúť, že hudobný 
nástroj je súčasťou maximálne povolenej 

1. Letecký dopravca Spoločenstva povolí 
cestujúcemu prepravovať hudobný nástroj 
v kabíne lietadla pre cestujúcich za 
podmienky dodržania príslušných 
bezpečnostných predpisov a technických 
špecifikácií a obmedzení predmetného 
lietadla. Hudobné nástroje sa prijímajú na 
prepravu v kabíne lietadla za podmienky, 
že sa môžu bezpečne uložiť vo vhodnom 
batožinovom priestore v kabíne alebo pod 
príslušným sedadlom cestujúceho. Keď je 
prijatý na prepravu v kabíne lietadla, je 
hudobný nástroj súčasťou maximálne 
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príručnej batožiny a neprepravuje sa 
navyše k nej.

povolenej príručnej batožiny. Letecký 
dopravca môže rozhodnúť o uplatnení 
ďalších poplatkov za ďalšiu 
prepravovanú príručnú batožinu okrem 
tohto nástroja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 6e – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak je hudobný nástroj príliš veľký pre 
bezpečné uloženie vo vhodnom 
batožinovom priestore v kabíne alebo pod 
príslušným sedadlom cestujúceho, letecký 
dopravca môže požadovať zaplatenie 
tarifnej ceny druhej letenky, keď sa tento 
hudobný nástroj prepravuje ako príručná 
batožina na druhom sedadle. Ak je druhé 
sedadlo predané, letecký dopravca vyvinie 
primerané úsilie, aby sa dotyčný cestujúci a 
hudobný nástroj umiestnili na sedadlá 
vedľa seba. Hudobné nástroje sa 
prepravujú vo vykurovanom batožinovom 
priestore lietadla, ak je k dispozícii a ak je 
potrebný, za podmienky dodržania 
príslušných bezpečnostných predpisov, 
priestorových obmedzení a technických 
špecifikácií dotknutého lietadla. Letecký 
dopravca vo svojich podmienkach jasne 
uvedie, na základe čoho sa budú hudobné 
nástroje prepravovať, a uplatniteľné 
poplatky.“

2. Ak je hudobný nástroj príliš veľký pre 
bezpečné uloženie vo vhodnom 
batožinovom priestore v kabíne alebo pod 
príslušným sedadlom cestujúceho, letecký 
dopravca môže požadovať zaplatenie 
tarifnej ceny druhej letenky, keď sa tento 
hudobný nástroj prepravuje ako príručná 
batožina na druhom sedadle. Ak je druhé 
sedadlo predané, letecký dopravca vyvinie 
primerané úsilie, aby sa dotyčný cestujúci a 
hudobný nástroj umiestnili na sedadlá 
vedľa seba.“

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zlepšenia štruktúry článku bol vypustený text rozdelený a začlenený do nových 
odsekov 2a a 2b článku 6e. 
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Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 6e – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V článku 6e sa dopĺňa tento odsek:
2a. Hudobné nástroje sa prepravujú vo 
vykurovanom batožinovom priestore 
lietadla, ak je k dispozícii a ak je potrebný, 
za podmienky dodržania príslušných 
bezpečnostných predpisov, priestorových 
obmedzení a technických špecifikácií 
dotknutého lietadla. Leteckí dopravcovia 
zabezpečia osobitné štítky na jasné 
označenie hudobných nástrojov, aby sa 
s nimi zaobchádzalo s potrebnou 
starostlivosťou. Ako náklad lietadla sú 
prípustné len nástroje riadne zabalené 
v pevnom a/alebo tvrdom obale osobitne 
určenom pre takéto predmety.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 4
Nariadenie (ES) č. 2027/97
Článok 6e – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V článku 6e sa dopĺňa tento odsek:
„2b. Letecký dopravca vo svojich 
podmienkach jasne uvedie, na základe 
čoho sa budú hudobné nástroje 
prepravovať, a uplatniteľné poplatky, ako 
aj to, aké možnosti prepravy hudobných 
nástrojov sú k dispozícii v príslušnom 
lietadle. Ak je nutná rezervácia druhého 
sedadla, cestujúcim sa musí ponúknuť 
možnosť rezervácie tohto druhého 
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sedadla cez internet.“

Or. en

Odôvodnenie

Informácie o možnostiach a podmienkach prepravy hudobných nástrojov by mali byť jasne 
uvedené a cestujúcim oznámené spolu s inými relevantnými informáciami, a to najmä pred 
dokončením rezervačného procesu. 

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – odsek 1 – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii. technické problémy, ktoré nepatria do 
obvyklej letovej prevádzky lietadla, napr. 
zistenie chyby počas predmetnej letovej 
prevádzky, ktorá bráni bežnému 
pokračovaniu letovej činnosti; alebo 
skrytá výrobná chyba odhalená výrobcom 
alebo príslušným orgánom, ktorá rušivo 
zasahuje do letovej bezpečnosti;

ii. technické problémy ovplyvňujúce 
lietadlo, ktoré sú spôsobené prírodnými 
katastrofami, sabotážnymi či 
teroristickými činmi alebo 
poveternostnými podmienkami, alebo 
skrytá výrobná chyba odhalená výrobcom 
alebo príslušným orgánom, alebo chyba 
objavená počas letu z iného dôvodu než 
z dôvodov uvedených v odseku 2 bod i), ak 
predmetná chyba rušivo zasahuje do 
letovej bezpečnosti a bráni normálnemu 
pokračovaniu letu;

Or. en

Odôvodnenie

Podľa rozsudku vo veci Wallentin-Herrmann technické problémy v zásade nie sú 
mimoriadnymi okolnosťami. Výnimka by mala platiť pre technické problémy spôsobené 
neovládateľnými okolnosťami. Do tejto kategórie patria technické chyby uvedené v texte 
pozmeňujúceho návrhu, ktoré rušivo zasahujú do letovej bezpečnosti a znemožňujú normálne 
pokračovanie letu.
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Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – odsek 1 – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii. bezpečnostné riziká a sabotážne alebo 
teroristické činy, ktoré znemožňujú 
bezpečnú letovú prevádzku;

iii. sabotážne alebo teroristické činy, ktoré 
znemožňujú bezpečnú letovú prevádzku;

Or. en

Odôvodnenie

Pojem „bezpečnostné riziká“ je príliš všeobecný a preto by sa mal vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – odsek 1 – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v. obmedzenia manažmentu letovej 
prevádzky alebo uzavretie vzdušného 
priestoru alebo letiska;

v. nepredvídané obmedzenia riadenia 
letovej prevádzky alebo nepredvídané 
uzavretie vzdušného priestoru alebo 
letiska;

Or. en

Odôvodnenie

Za mimoriadne okolnosti možno označiť len nepredvídané obmedzenia či prekážky. Ak už sú 
známe alebo boli ohlásené s dostatočným predstihom, do tejto kategórie nepatria, keďže 
leteckí dopravcovia tak majú možnosť prijať vhodné protiopatrenia.

Pozmeňujúci návrh 104
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Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – odsek 1 – bod vii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vii. pracovné spory u prevádzkujúceho 
leteckého dopravcu alebo dôležitých 
poskytovateľov služieb, ako sú letiská a 
poskytovatelia letových navigačných 
služieb.

vii. pracovné spory u prevádzkujúceho 
leteckého dopravcu alebo dôležitých 
poskytovateľov služieb, ako sú letiská a 
poskytovatelia letových navigačných 
služieb, ale len ak sa tieto spory týkajú 
nedodržania požiadaviek na lehoty 
oznamovania podľa vnútroštátneho práva 
a kolektívnych dohôd.

Or. en

Odôvodnenie

Štrajky oznámené vopred by sa nemali považovať za mimoriadne okolnosti, keďže leteckí 
dopravcovia tak majú možnosť prijať vhodné protiopatrenia.

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
Príloha 1
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – odsek 2 – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i. technické problémy, ktoré patria do 
bežnej prevádzky lietadla, napr. problém 
zistený počas štandardnej údržby alebo 
počas predletovej kontroly lietadla, alebo
ktoré vzniknú z dôvodu nesprávneho 
vykonania takejto údržby alebo 
predletovej kontroly; a

i. technické problémy, ktoré možno 
pripísať faktorom, ktorých povaha alebo 
príčiny sú vlastné štandardným postupom 
uplatňovaným príslušným leteckým 
dopravcom a ktoré preto môže vyriešiť; 

Or. de

Odôvodnenie

Podľa rozsudku vo veci Wallentin-Herrmann technické problémy nie sú mimoriadnymi 
okolnosťami. Sú vlastné bežnej prevádzke letovej premávky a preto musia byť riešiteľné.
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Pozmeňujúci návrh 106

Návrh nariadenia
Príloha 1 
Nariadenie (ES) č. 261/2004
Príloha 1 – odsek 2 – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii. nedostupnosť letovej posádky alebo 
palubných sprievodcov (ak nebola 
spôsobená pracovnými spormi).

ii. nedostupnosť letovej posádky alebo 
palubných sprievodcov (ak nebola 
spôsobená pracovnými spormi v zmysle 
odseku 1 bod vii)).

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcim návrhom, ktorý sa týka upresnenia pracovných 
sporov spadajúcich pod odsek 1 bod vii). 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Letecký priemysel absolvoval za posledné roky významné zmeny spojené so zvýšením počtu 
cestujúcich a letov na liberalizovanom európskom trhu. Tento všeobecne pozitívny vývoj 
však do istej miery sprevádzalo uplatňovanie nekalých praktík a zníženie kvality služieb s 
negatívnymi dôsledkami pre cestujúcich. Okrem toho možno od nadobudnutia účinnosti 
nariadenia v roku 2004 pozorovať problémy v oblasti nejednotného výkladu spôsobeného 
nejasnými miestami a medzerami v súčasnom nariadení, jeho nejednotného presadzovania 
v jednotlivých členských štátoch a ťažkostí cestujúcich pri presadzovaní svojich práv
v prípade porušenia právnych predpisov zo strany leteckých dopravcov. Parlament už sa 
k niekoľkým z týchto bodov vyjadril v rámci svojich rezolúcií prijatých v roku 20121.

Nasledujúce prvky návrhu Komisie možno označiť ako krok vpred pri presadzovaní práv 
cestujúcich v leteckej doprave: úloha vnútroštátnych orgánov presadzovania práva bola lepšie 
vymedzená a rozšírila sa na uplatňovanie nárokov v oblasti batožiny; zavedenie postupu
podávania sťažností s jasnými lehotami a presnou úlohou nového orgánu, ktorý sa má zriadiť 
na vybavovanie sťažností; zavedenie nových ustanovení súvisiacich s prípadmi odmietnutia 
nástupu do lietadla, zmeškania prípojných letov a dlhých meškaní; vytvorenie neúplného
zoznamu mimoriadnych okolností s cieľom ozrejmiť, v ktorých prípadoch sú leteckí 
dopravcovia oslobodení od vyplácania náhrad; posilnenie povinnosti leteckých dopravcov 
informovať cestujúcich primeraným spôsobom a včas; zavedenie nových ustanovení v oblasti 
prepravy vybavenia na zlepšenie pohyblivosti a hudobných nástrojov.

Hlavné obavy

Neúplné a nekonzistentné uplatňovanie súčasného nariadenia dopravcami aj vnútroštátnymi 
orgánmi spôsobuje zmätok ako pre cestujúcich, tak aj pre celé odvetvie. Cestujúci navyše 
nemajú dostatočné informácie o svojich právach a sú nespokojní s okolnosťami a náklady 
spojenými s presadzovaním svojich práv.

Právna neistota viedla k sérii rozsudkov Súdneho dvora, ktoré postupom času vytvorili 
rozsiahlu judikatúru v oblasti práv cestujúcich. Na to je však ťažké dohliadať. Čísla ukazujú, 
že iba malý počet cestujúcich, ktorí by teoreticky mali nárok na dávky a náhrady, o dávky a 
náhrady v skutočnosti vôbec žiada a dostáva ich.

Rozhodujúcim faktorom je, že prevádzkujúci leteckí dopravcovia neuznávajú práva 
dotknutého cestujúceho automaticky. Cestujúci preto musia individuálne uplatňovať svoje 
nároky u veľkých medzinárodných spoločností. Zákazníci sa v tomto prípade cítia neistejší, v 
neposlednom rade s ohľadom na zložitosť procesu. Mnohí cestujúci nie sú ochotní súdiť sa 
kvôli tomu, že sú s tým spojené vysoké náklady a veľké úsilie, čo niektoré letecké spoločnosti 
využívajú na to, aby sa vyhli poskytovaniu týchto služieb.

Preto návrhy spravodajcu vo všeobecnosti smerujú k posilneniu práv cestujúcich.

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA-PROV(2012)0371, P7_TA-PROV(2012)0099
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Právo na náhradu v prípade dlhého meškania:

Revidované nariadenie by malo výslovne uvádzať právo na pomoc a náhradu v prípade 
cestujúcich s dlhým meškaním. Prahové hodnoty, po prekročení ktorých meškanie vedie 
k poskytnutiu pomoci alebo náhrady, by mali byť stanovené v súlade s rozsudkom Súdneho 
dvora EÚ (spojené veci C-407/07 a C-432/07 - Sturgeon), ktorý poskytuje cestujúcim v 
prípade meškania o viac ako 3 hodiny rovnaké práva, ako majú cestujúci, ktorých lety boli 
zrušené. Spravodajca víta skutočnosť, že Komisia vo svojom návrhu zohľadňuje rozsudok 
Sturgeon.

Spravodajca súhlasí s názorom Komisie, že prahové hodnoty by mali byť rovnaké pre všetky 
cesty v rámci EÚ, v prípade ciest do a z tretích krajín by mali závisieť od dĺžky cesty, aby sa 
zohľadnili operačné ťažkosti leteckých dopravcov pri riešení meškania na vzdialených 
letiskách.

Vo svetle rozhodnutia SD EÚ však spravodajca nesúhlasí s názorom Komisie, že všetky 
prahové hodnoty by sa mali zvýšiť, aby sa zmenšili finančné dôsledky pre leteckého dopravcu 
a aby sa minimalizovalo riziko zrušenia ďalších letov (odôvodnenie 11). Okrem toho sú 
navrhované prahové hodnoty považované za príliš dlhé, a to najmä v prípade letov v rámci 
EÚ, kde trvanie letu zvyčajne nepresahuje tri hodiny. Z tohto dôvodu spravodajca pozmenil 
článok 6 nahradením prahových hodnôt päť, deväť a dvanásť hodín hodnotami tri resp. päť 
hodín.

S cieľom ešte viac uľahčiť uplatňovanie súčasného systému a zvýšiť jeho zrozumiteľnosť pre 
cestujúcich aj letecké spoločnosti spravodajca okrem toho navrhuje sprehľadniť spúšťacie 
body a sumy náhrad podľa článkov 6, 6a a 7 zavedením týchto hodnôt: 300 EUR v prípade 
všetkých letov v rámci EÚ (bez ohľadu na dĺžku letu), 300 EUR v prípade všetkých ostatných 
letov s dĺžkou najviac 3500 km, a 600 EUR v prípade všetkých ostatných letov s dĺžkou nad 
3500 km.

Dobrovoľné dohody medzi leteckými dopravcami a cestujúcimi o náhradách by mali byť 
vynútiteľné len vtedy, ak sa týkajú spôsobu poskytnutia náhrady, nie však náhrady samotnej 
(článok 7 ods. 5).

Práva v oblasti prípojných letov:

Zvláštna pozornosť sa venuje prípadom, keď cestujúci zmešká prípojný let kvôli zmene 
letového plánu alebo meškania. Právom preto Komisia zavádza nový článok 6a, 
prostredníctvom ktorého by príslušným cestujúcim mal ponúknuť pomoc, starostlivosť a 
presmerovanie predchádzajúci letecký dopravca, ktorý spôsobil meškanie v mieste transferu 
vedúce k tomu, že cestujúci zmešká svoj prípojný let. 

Cestujúci, ktorí zmeškajú prípojný let, by taktiež mali mať možnosť žiadať o náhradu na 
podobnom základe ako tí, ktorých lety meškajú alebo boli zrušené. Spravodajca však zastáva 
názor, že vzhľadom na významný počet dopravcov, ktorí prevádzkujú regionálne lety na 
kratšie vzdialenosti v rámci EÚ, by sa hospodárska záťaž kladená na týchto dopravcov mala 
znížiť. Preto spravodajca doplnil minimálnu hranicu 90 minút meškania predchádzajúceho 
letu v mieste transferu, po prekročení ktorej vzniká cestujúcemu nárok na náhradu (nové 
odôvodnenie 13a, článok 6a ods. 2), za predpokladu, že oneskorenie v konečnom mieste 
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určenia je viac ako tri resp. päť hodín. Táto dvojitá podmienka je pridaná z dôvodov 
proporcionality a je odôvodnená, ak predchádzajúca letecký dopravca spôsobí len krátke 
meškanie, ktoré v konečnom dôsledku vedie k zmeškaniu prípojného letu a oveľa väčšiemu 
meškaniu v konečnom mieste určenia.

Odmietnutie nástupu do lietadla:

Odmietnutie nástupu do lietadla môže nastať z dôvodu rezervácie nadmerného počtu sedadiel, 
ale aj kvôli ďalším prevádzkovým dôvodom, ako potvrdil Súdny dvor. Zvláštnym prípadom 
odmietnutia nástupu do lietadla ja tzv. politika absencie (no-show) uplatňovaná leteckými 
dopravcami. V praxi leteckí dopravcovia odmietajú nástup cestujúcich do lietadla v prípade 
spiatočnej cesty, ak z letenky nevyužili cestu tam. Táto politika je proti záujmu spotrebiteľov 
a mala by byť jasne zakázaná. Spravodajca preto navrhuje posilniť návrh Komisie 
(odôvodnenie 7, článok 4 ods. 4).

Nariadenie by taktiež malo ozrejmiť, že pojem „odmietnutie nástupu do lietadla“ sa vzťahuje 
na prípady, keď bol plánovaný čas odchodu bola presunutý na skorší termín s tým dôsledkom, 
že cestujúci let zmeškal, s výnimkou prípadu, ak bol cestujúci informovaný aspoň 24 hodín 
vopred (odôvodnenie 5, článok 2  písm. j), článok 4 ods. 5a). Ak je zmena plánu významná, 
mal by mať cestujúci právo na náhradu alebo presmerovanie (článok 6 ods. 1 bod iii)).

Okrem toho, ak bol odlet bol odložený na neskôr, malo by to viesť ku vzniku podobných práv 
ako v prípade meškania letu (odôvodnenie 12).

Spravodajca sa domnieva, že cestujúci, ktorým bol odmietnutý nástup do lietadla proti ich 
vôli, by nemali byť nijak obmedzovaní vo vzťahu k pomoci a bez akéhokoľvek odkladu by sa 
mal uplatňovať článok 9. Preto je proti návrhu Komisie, aby sa článok 9 uplatňoval až 
dvojhodinovom čakaní, ak si po odmietnutí nástupu do lietadla cestujúci vyberie 
presmerovanie (článok 4 ods. 3, článok 4 ods. 4).

Ochrana v prípade viacerých prerušení letu:

Platobná neschopnosť

Prípady leteckých spoločností Spanair a Malev ukazujú, ako je dôležitá ochrana práv 
cestujúcich v prípade ukončenia prevádzky leteckých spoločností kvôli ich hospodárskej 
situácii. Zvyčajne sa takéto prípady zrušenia letu riadia nariadením č. 261/2004 s vyplácaním 
náhrady alebo ponukou alternatívnej dopravy príslušnému cestujúcemu. V praxi sa však 
ukazuje, že v prípade platobnej neschopnosti, existuje určitá neistota, pokiaľ ide o platby, 
ktoré sa nepriamo týka aj poskytovateľov balíkových zájazdov. Zlepšenie právnych predpisov 
EÚ je preto nevyhnutné.

Na rozdiel od Komisie, ktorá nerieši kľúčový problém ochrany cestujúcich, sa spravodajca 
domnieva, že revízia nariadenia by mala obsahovať príslušné ustanovenia. V záujme 
skutočného zabezpečenia práva cestujúceho na náhradu alebo let späť by leteckí dopravcovia 
mali mať povinnosť dostatočne preukázať zabezpečenie vyplácania náhrad cestujúcim alebo 
ich návratu do vlasti (nové odôvodnenie 9a, článok 5 ods. 5c). Požiadavka ponecháva priestor 
pre niekoľko opatrení (napr. fond alebo poistenie), ktoré môžu leteckí dopravcovia prijať v 
záujme ochrany cestujúcich v takýchto prípadoch.
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Plány nepredvídaných udalostí

Významný nový prvok zavedený Komisiou sa týka povinnosti riadiacich orgánov letiska 
a používateľov letiska vytvoriť plány nepredvídaných udalostí na minimalizáciu vplyvu 
viacerých prerušení letov v záujme koordinovaného zorganizovania starostlivosti 
o cestujúcich alebo ich presmerovania. Ak letecký dopravca náhle zastaví prevádzku, sú tieto 
plány osobitne potrebné na pomoc cestujúcim, ktorí uviazli na letisku. Spravodajca sa 
domnieva, že prahová hodnota 3 mil. cestujúcich na letiskách je príliš vysoká a mala by sa 
znížiť na 1,5 mil. cestujúcich. Zapojenie celoštátnych, regionálnych alebo miestnych orgánov 
do prípravy týchto plánov nepredvídaných udalostí sa považuje za dôležité (odôvodnenie 10, 
článok 5 ods. 5). Príslušné pozmeňujúce návrhy zdôrazňujú potrebu koordinovaných krokov 
všetkých zúčastnených strán, podrobnejšie uvádzajú, čo by plány nepredvídaných udalostí 
mali obsahovať, pokiaľ ide o informácie a pomoc cestujúcim, zdôrazňujú osobitnú povinnosť 
leteckých dopravcov zaviesť postupy pre prípad prerušení letov (nové odôvodnenie 10a, 
článok 5 ods. 5, článok 5 ods. 5a).

Mimoriadne okolnosti:

Leteckí dopravcovia môžu byť oslobodení od povinnosti vyplatiť náhradu, ak môžu dokázať, 
že problémy sú spôsobené určitými mimoriadnymi okolnosťami. Výklad tohto pojmu je však 
veľmi neistý. Relevantné rozsudky Súdneho dvora EÚ by mali pomôcť formulovať predpisy 
EÚ dôveryhodnejším spôsobom. Zoznam, ktorý je uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu, má 
slúžiť ako pomôcka. Osobitná pozornosť s v ňom venuje pojmu „technické problémy“. V 
skutočnosti letecké spoločnosti často ospravedlňujú svoje meškanie alebo zrušenie letu 
„technickými problémami“, čo cestujúcim neponecháva žiadnu možnosť okolnosti 
preskúmať. 

Revidované nariadenie by malo jasnejšie usmerňovať to, za akých mimoriadnych okolností 
nemusí letecký dopravca vyplácať náhradu. Spravodajca neúplný zoznam pripojený k návrhu 
Komisie podstatne zmenil. Najrozsiahlejšia zmena sa týka toho, či do pojem „mimoriadne 
okolnosti“ zahŕňa alebo nezahŕňa technické problémy. Spravodajca súhlasí s rozhodnutím 
Súdneho dvora vo veci Wallentin/Herrmann, že – vo všeobecnosti – technické poruchy 
nepredstavujú mimoriadne okolnosti. Technické problémy by sa mali za mimoriadne 
okolnosti považovať výnimočne, ak sú spôsobená okolnosťami, ktoré prevádzkujúci letecký 
dopravca nemôže zvládať, ktoré majú vplyv na bezpečnosť letu a ktoré znemožňujú normálne 
pokračovanie letu.
Okrem toho by zmena mala upresniť, že aj keď môže byť narušenie letu spôsobené 
mimoriadnymi okolnosťami, musí byť preukázané, že letecký dopravca prijal správne všetky 
opatrenia, aby zabránil zrušeniu letu. Iba v prípade, ak sú splnené obe podmienky, je letecký 
dopravca oslobodený od platenia náhrady (článok 5 ods. 3).

Právo na ubytovanie:

V zásade sa právo na ubytovanie nespochybňuje v prípade zrušenia letu, zmeškania 
prípojného letu alebo dlhého meškania, ak sú splnené príslušné podmienky. Spravodajca 
súhlasí s Komisiou, že v prípade mimoriadnych okolností dlhého trvania by sa súčasná 
neobmedzená zodpovednosť leteckého dopravcu za zaistenie ubytovania mala obmedziť. Na 
rozdiel od Komisie však spravodajca navrhuje obmedziť len náklady na ubytovanie a nie jeho 
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samotné trvanie. Je toho názoru, že s cestujúcimi, ktorí v dlhotrvajúcich mimoriadnych 
situáciách najviac trpia, by sa nemalo zaobchádzať menej priaznivo ako s cestujúcimi, ktorí sú 
takýmto okolnostiam vystavení menej. Vo výnimočných prípadoch môže letecký dopravca 
obmedziť náklady a trvanie starostlivosti v prípade cestujúcich, ktorí si organizujú svoje 
ubytovanie sami (odôvodnenie 16, článok 9 ods. 4). Kombináciou týchto návrhov spravodajca 
zohľadňuje záujmy cestujúcich aj záujmami leteckých spoločností.

Obmedzenie starostlivosti v prípade mimoriadnych okolností by však nemalo leteckého 
dopravcu zbaviť jeho povinnosti zaistiť ubytovanie (článok 9 ods. 4).

Právo na informácie: 

Informovanie cestujúcich a transparentnosť sú kľúčovými prvkami revízie súčasného 
nariadenia. To sa týka ich práva byť v prípade prerušenia letu dostatočne informovaní 
o svojich právach všeobecne, ale aj o príčine prerušenia, iných možných druhoch dopravy 
(článok 14 ods. 4), prístupe k postupom riešenia sťažností a formulárom sťažností atď. Keďže
leteckí dopravcovia sú hlavným zodpovedným a najspoľahlivejším zdrojom na poskytovanie 
týchto informácií (odôvodnenie 20, článok 5 ods. 2), spravodajca sa domnieva, že 
informovanie cestujúcich a pomoc cestujúcim možno podstatne zlepšiť vhodnou
prítomnosťou leteckých dopravcov na letiskách (článok 14 ods. 1a).

Transparentnosť cien:

Zlepšenie je taktiež potrebné v oblasti cien leteniek. Ceny leteniek často nie sú dostatočne 
transparentné, čo cestujúcich dezorientuje a sťažuje porovnávanie cien. Zákonodarca musí 
zaistiť, aby toto nariadenie bolo pripravené tak, aby bolo možné takéto zneužívanie z veľkej 
časti vylúčiť. Vymedzenie pojmu „cena letenky“ by malo byť čo najjednoznačnejšie a 
najúplnejšie. Spravodajca preto navrhuje pridať do Komisiou predloženého vymedzenia 
niekoľko základných služieb, ktoré musia byť vždy súčasťou ceny letenky, ako je vystavenie 
palubného lístka, minimálne povolené množstvo batožiny a náklady spojené s platbou 
napríklad prostredníctvom kreditnej karty (článok 2 písm. s )).

Postup riešenia sťažností:

Predkladá sa niekoľko pozmeňujúcich návrhov k novému článku 16a o postupoch riešenia 
nárokov a sťažností s cieľom zosúladiť text s novou smernicou o alternatívnom riešení sporov 
(ADR) (2013/11/EÚ)[1], ktorá ukladá členským štátom povinnosť, aby vytvorili vnútroštátne 
orgány pre mimosúdne riešenie sporov, budúci orgán na riešenie sťažností cestujúcich. 
Skutočnosť, že sa letecké spoločnosti odmietajú podieľať na systémoch a postupoch ADR,
predstavuje osobitný problém, a preto by nariadenie malo stanoviť povinnosť leteckých 
spoločností pripojiť sa k systému ADR. Postup riešenia sťažnosti u leteckého dopravcu nemá 
vplyv na právo cestujúceho obrátiť sa na súd a na mimosúdne riešenie sporov (článok 16a 
ods. 2).

Zdržanie na odbavovacej ploche:

Pokiaľ ide o zdržania na odbavovacej ploche, spravodajca navrhuje vymedziť zdržanie na 
odbavovacej ploche vo vzťahu k ukončeniu nástupu do lietadla a nie začiatku nástupu do 
lietadla, ako to navrhuje Komisia, pretože nástup do lietadla závisí od jeho veľkosti. Zdržanie 
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na odbavovacej ploche by sa malo počítať absolútne, a nie vo vzťahu ku každému lietadlu 
(článok 2 písm. w)). Návrh Komisie stanoviť zdržanie na odbavovacej ploche v trvaní 
minimálne päť hodín, než cestujúci môžu vystúpiť, sa zdá byť príliš dlhý. Spravodajca 
navrhuje skrátiť zdržanie na odbavovacej ploche na dve hodiny.

Povolené množstvo batožiny:

Jedným významným príkladom nedostatku zodpovedajúcich informácií je prax leteckých 
dopravcov vo vzťahu k povolenému množstvu batožiny cestujúcich. Niektoré leteckí 
dopravcovia umožňujú cestujúcim priniesť na palubu len jeden kus príručnej batožiny 
a účtujú si poplatky za akékoľvek ďalšie položky, napríklad za nákup z letiska. Aby sa 
predišlo dezorientácii cestujúcich a aby sa cestujúcim umožnilo porovnávanie cien, mali by 
v prípade uplatňovania dodatočných poplatkov byť pred procesom rezervácie k dispozícii 
transparentné informácie o povolenom množstve batožiny (odôvodnenie 28, článok 6d ods. 
1).

Navyše sa spravodajca domnieva, že cestujúcim by sa malo povoliť bezplatne priniesť do 
kabíny základné osobné veci vrátane nákupu z letiska  nad rámec maximálnej povolenej 
príručnej batožiny (článok 6d ods. 1a). Menej reštriktívna politika leteckých dopravcov by 
taktiež pôsobila proti poklesu predaja v maloobchodných predajniach na letisku.

Predkladá sa niekoľko pozmeňujúcich návrhov s cieľom zlepšiť nakladanie s hudobnými 
nástrojmi. V zásade by leteckí dopravcovia mali cestujúcim umožniť prepravu hudobného 
nástroja v kabíne pre cestujúcich. Hudobný nástroj by mal byť súčasťou povolenej príručnej 
batožiny. Letecký dopravca by mal rešpektovať jasné označenie príslušných poplatkov 
a dostupných podmienok prepravy v lietadle. 

Stratená a poškodená alebo omeškaná batožina:

S cieľom uľahčiť podávanie sťažností v prípade straty, poškodenia alebo meškania batožiny 
by sa osobitná služba riešenia nárokov v oblasti batožiny, ktorá už na mnohých letiskách 
existuje, mala v zásade zriadiť na všetkých letiskách. Takáto služba poskytuje cestujúcim 
možnosť podať sťažnosť hneď po prílete a pomáha urýchliť konanie. Okrem toho by sa mal 
štandardizovať formulár sťažnosti pre celú Úniu, ktorý by mal byť prílohou nariadenia. Táto 
príloha by mala tú výhodu, že by sa formulár preložil do všetkých jazykov EÚ (odôvodnenie 
31, článok 3 ods.2).


