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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) 
št. 261/2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih 
zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter Uredbe (ES) št. 2027/97 o 
odgovornosti letalskih prevoznikov v zvezi z letalskim prevozom potnikov in njihove 
prtljage
(COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0130),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0066/2013),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 20131,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij2,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenja Odbora za notranji trg in 
varstvo potrošnikov (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
2 Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) V zadevi C-22/11 (Finnair) je Sodišče 
odločilo, da je treba pojem „zavrnitev 
vkrcanja“ razlagati tako, da se nanaša ne le 
na zavrnitev vkrcanja zaradi prevelikega 
števila rezervacij, ampak tudi na zavrnitve 
vkrcanja iz drugih razlogov, na primer 
zaradi operativnih težav. Ob tej potrditvi ni 
razloga za spremembo trenutne 
opredelitve pojma „zavrnitev vkrcanja“.

(5) V zadevi C-22/11 Finnair je Sodišče 
odločilo, da je treba pojem „zavrnitev 
vkrcanja“ razlagati tako, da se nanaša ne le 
na zavrnitev vkrcanja zaradi prevelikega 
števila rezervacij, ampak tudi na zavrnitve 
vkrcanja iz drugih razlogov, na primer 
zaradi operativnih težav. Opredelitev
pojma „zavrnitev vkrcanja“ bi morala 
zajemati primere, ko se čas odhoda po 
voznem redu preloži na zgodnejši čas, 
zaradi česar potnik zamudi odhod.

Or. en

Obrazložitev

Sedanjo opredelitev pojma „zavrnitev vkrcanja“ je treba spremeniti, da bo vključevala 
primere, ko potnik let zamudi, ker je bil vozni red spremenjen tako, da je odhod bolj zgodaj.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Uredba (ES) št. 261/2004 se uporablja 
tudi za potnike, ki so zračni prevoz 
rezervirali kot del paketnega potovanja.
Vendar je treba pojasniti, da potniki ne 
smejo kopičiti povezanih pravic, zlasti 
tistih na podlagi te uredbe in Direktive 
Sveta 90/314/EGS z dne 13. junija 1990 o 
paketnem potovanju, organiziranih 
počitnicah in izletih. Potniki bi morali 
imeti možnost izbrati, na podlagi katerega 
predpisa bodo uveljavljali zahtevke, vendar 
ne bi smeli imeti pravice do kopičenja 
odškodnine za isto težavo na podlagi obeh 
pravnih aktov. Potnikov ne bi smelo 
skrbeti, kako si letalski prevozniki in 

(6) Uredba (ES) št. 261/2004 se uporablja 
tudi za potnike, ki so zračni prevoz 
rezervirali kot del paketnega potovanja.
Vendar je treba pojasniti, da potniki ne 
smejo kopičiti povezanih pravic, zlasti 
tistih na podlagi te uredbe in Direktive 
Sveta 90/314/EGS z dne 13. junija 1990 o 
paketnem potovanju, organiziranih 
počitnicah in izletih. Potniki bi morali 
imeti možnost izbrati, na podlagi katerega 
predpisa bodo uveljavljali zahtevke, vendar 
ne bi smeli imeti pravice do kopičenja 
odškodnine za isto težavo na podlagi obeh 
pravnih aktov.
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organizatorji potovanj takšne zahtevke 
dodelijo med seboj.

Or. en

Obrazložitev

S črtanjem zadnjega stavka se pojasni, da sta Uredba (ES) št. 261/2004 in Direktiva 
90/314/EGS dva ločena pravna akta, torej morajo potniki zahtevke uveljavljati le pri 
dejanskem letalskem prevozniku. Če pa so obveznosti iz obeh aktov skladne, lahko potnik 
izbere, v skladu s katero zakonodajo želi uveljavljati zahtevek.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da bi se izboljšale ravni zaščite, 
potnikom ne bi smelo biti zavrnjeno
vkrcanje na povratni let s povratno 
vozovnico, ker niso izkoristili dela 
vozovnice za let v namembni kraj.

(7) Da se izboljšajo ravni zaščite, se
potnikom ne sme zavrniti vkrcanje na 
povratni let s povratno vozovnico, ker niso 
izkoristili dela vozovnice za let v 
namembni kraj.

Or. en

Obrazložitev

Ta določba bi morala jasno prepovedovati to prakso.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Na podlagi sedanje ureditve so potniki 
za napake v zapisu svojih imen včasih 
sankcionirani s kazenskimi upravnimi 
taksami. Ustrezni popravki napak pri 
rezervaciji bi morali biti omogočeni 
brezplačno, če ne pomenijo spremembe 
ure, datuma, poti ali potnika.

(8) Na podlagi sedanje ureditve so potniki 
za napake v zapisu svojih imen včasih 
sankcionirani s kazenskimi upravnimi 
taksami. Popravki napak pri rezervaciji bi 
morali biti omogočeni brezplačno, če ne 
pomenijo spremembe ure, datuma, poti ali 
potnika.

Or. en
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Obrazložitev

Če popravke omenimo kot ustrezne, pustimo preveč možnih razlag.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Treba bi bilo pojasniti, da v primerih 
odpovedi leta odločitev o povračilu 
stroškov, nadaljevanju potovanja s 
spremembo poti ali odložitvi potovanja 
sprejme potnik in ne letalski prevoznik.

(9) Pojasniti bi bilo treba, da v primerih 
odpovedi leta odločitev o povračilu 
stroškov, nadaljevanju potovanja s 
spremembo poti ali odložitvi potovanja na 
poznejši čas v istem dnevu ali na poznejši 
datum sprejme potnik in ne letalski 
prevoznik.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Finančna zaščita potnikov v primeru 
napake letalskega prevoznika je 
poglavitna sestavina učinkovitega režima 
pravic potnikov. Da bi okrepili varstvo 
letalskih potnikov v primeru odpovedi 
letov zaradi insolventnosti letalskega 
prevoznika ali začasne prekinitve njegove 
dejavnosti zaradi preklica njegove 
operativne licence, bi morali od letalskih 
prevoznikov zahtevati, da predložijo 
ustrezno dokazilo o jamstvu za povračilo 
potnikom ali njihovo vrnitev na mesto 
odhoda. 

Or. en

Obrazložitev

Zahteva o predložitvi dokazila za jamstvo omogoča številne ukrepe za varstvo potnikov v 
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primeru insolventnosti, ki jih lahko sprejmejo letalski prevozniki. Ti ukrepi lahko vključujejo 
tudi sklad ali zavarovanje. 

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Letališča in uporabniki letališč, kot so 
letalski prevozniki in družbe za zemeljsko 
oskrbo, bi morali sodelovati ter z 
zagotavljanjem oskrbe in spremembe poti 
zmanjšati učinek, ki ga imajo večkratne 
prekinitve letov na potnike. V ta namen bi 
morali za takšne primere pripraviti načrte 
ukrepanja v nepredvidljivih razmerah in
sodelovati pri oblikovanju takšnih načrtov.

(10) Organ upravljanja letališča in 
uporabniki letališč, kot so letalski 
prevozniki, družbe za zemeljsko oskrbo in 
izvajalci navigacijskih storitev, bi morali 
sodelovati ter z zagotavljanjem oskrbe in 
spremembe poti zmanjšati učinek, ki ga 
imajo večkratne prekinitve letov na 
potnike. V ta namen bi morali za takšne 
primere pripraviti načrte ukrepanja v 
nepredvidljivih razmerah in sodelovati z 
nacionalnimi, regionalnimi ali lokalnimi 
organi pri oblikovanju takšnih načrtov.
Obstoječe načrte ukrepanja bi bilo treba 
po potrebi ustrezno prilagoditi.

Or. en

Obrazložitev

Veliko letališč že ima načrte ukrepanja, ki bi jih bilo treba po potrebi prilagoditi. Pri pripravi 
teh načrtov morajo sodelovati nacionalni, regionalni ali lokalni organi, zlasti v primerih 
obsežnih motenj.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Letalski prevozniki bi morali uvesti 
postopke in usklajene ukrepe, da bi 
zagotovili ustrezno obveščanje potnikov, 
ki obtičijo na letališču. V teh postopkih bi 
moralo biti jasno navedeno, kdo je na 
vsakem letališču odgovoren, da poskrbi za 
oskrbo, pomoč, spremembo poti ali 
povračilo, in določiti procese in pogoje za 
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zagotavljanje teh storitev.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Uredba (ES) št. 261/2004 bi morala 
izrecno vključevati pravico do odškodnine 
za potnike, ki jih prizadene velika zamuda, 
v skladu s sodbo Sodišča Evropske unije v 
združenih zadevah C-402/07 in C-432/07
(Sturgeon). Hkrati bi bilo treba razširiti 
omejitve, nad katerimi zamude povzročijo 
nastanek pravice do odškodnine, tako da 
se upoštevajo finančne posledice na sektor 
in da se prepreči morebitno posledično 
povečanje pogostosti odpovedi letov. Za 
zagotovitev, da za državljane, ki potujejo 
znotraj EU, veljajo enaki pogoji glede 
odškodnin, bi morala biti omejitev enaka 
za vsa potovanja znotraj Unije, za 
potovanja v tretje države oziroma iz njih pa 
bi morala biti odvisna od dolžine poti, da 
se upoštevajo operativne težave, s katerimi 
se srečujejo letalski prevozniki ob 
obravnavanju zamud na oddaljenih 
letališčih.

(11) Uredba (ES) št. 261/2004 bi morala 
izrecno vključevati pravico do odškodnine 
za potnike, ki jih prizadene velika zamuda, 
v skladu s sodbo Sodišča Evropske unije v 
združenih zadevah C-402/07 in C-432/07 
Sturgeon. Za zagotovitev, da za državljane, 
ki potujejo znotraj Unije, veljajo enaki 
pogoji glede odškodnin, bi morala biti 
omejitev enaka za vsa potovanja znotraj 
Unije, za potovanja v tretje države oziroma 
iz njih pa bi morala biti odvisna od dolžine 
poti, da se upoštevajo operativne težave, s 
katerimi se srečujejo letalski prevozniki ob 
obravnavanju zamud na oddaljenih 
letališčih.

Or. en

Obrazložitev

V tem predlogu se upošteva stališče poročevalca v zvezi pragi, nad katerimi zamude 
povzročijo nastanek pravice do odškodnine. Poročevalec namreč meni, da bi morali te prage 
določiti v skladu s sodbo Sodišča v zadevi Sturgeon, na podlagi katere imajo potniki v 
primeru več kot triurne zamude enake pravice kot v primeru odpovedi leta.



PR\1002222SL.doc 11/73 PE510.868v02-00

SL

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Za višino odškodnine bi bilo treba 
uporabljati enak znesek za vse lete v Uniji, 
ne glede na njihovo razdaljo. Za lete iz 
tretjih držav bi moral biti znesek 
odškodnine odvisen od razdalje leta.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec meni, da bi moral biti znesek odškodnine enak za vsa potovanja znotraj Evropske 
unije, za potovanja v tretje države oziroma iz njih pa bi moral bit odvisen od dolžine poti, da 
se upoštevajo operativne težave, s katerimi se srečujejo letalski prevozniki pri obravnavanju 
zamud na oddaljenih letališčih.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Za zagotovitev pravne gotovosti bi 
morala Uredba (ES) št. 261/2004 izrecno 
potrditi, da sprememba voznih redov letov 
na potnike vpliva podobno kot velike 
zamude in bi torej morala biti podlaga za 
nastanek podobnih pravic.

(12) Za zagotovitev pravne gotovosti bi 
morala Uredba (ES) št. 261/2004 izrecno 
potrditi, da sprememba voznih redov letov 
na potnike vpliva podobno kot velike 
zamude ali zavrnitev vkrcanja in bi torej 
morala biti podlaga za nastanek podobnih 
pravic.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Potnikom, ki zamudijo povezovalni (13) Potnikom, ki zaradi spremembe 
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let, bi morala biti med čakanjem na 
spremembo poti zagotovljena ustrezna 
oskrba. V skladu z načelom enake 
obravnave bi morali takšni potniki zaradi 
zamude pri prihodu v končni namembni 
kraj potovanja imeti možnost zahtevati 
odškodnino na podobni osnovi kot potniki, 
katerih leti zamujajo ali so odpovedani.

voznega reda ali zamude zamudijo 
povezovalni let, bi morala biti med 
čakanjem na spremembo poti zagotovljena 
ustrezna oskrba V skladu z načelom enake 
obravnave bi morali takšni potniki zaradi 
zamude pri prihodu v končni namembni 
kraj potovanja imeti možnost zahtevati 
odškodnino na podobni osnovi kot potniki, 
katerih leti zamujajo ali so odpovedani.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Načeloma bi moral letalski 
prevoznik, ki je spremenil vozni red ali 
imel zamudo, zagotoviti pomoč in 
spremembo poti. Da pa se zmanjša 
ekonomska obremenitev tega letalskega 
prevoznika, bi morala biti odškodnina, ki 
bi se izplačala potniku, vezana na zamudo 
predhodnega povezovalnega leta na kraju 
prestopa.

Or. en

Obrazložitev

Poročevalec meni, da bi bilo treba glede na veliko število letalskih prevoznikov, ki opravljajo 
regionalne lete na krajše razdalje znotraj Evropske unije, zmanjšati njihovo ekonomsko 
obremenitev. Tako se zaradi sorazmernosti doda dvojni pogoj, ki je utemeljen, če letalski 
prevoznik predhodnega leta povzroči le kratko zamudo, zaradi katere potnik zamudi 
povezovalni let in zato z veliko večjo zamudo prispe v končni kraj potovanja. 
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Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) V primeru dolgotrajnih izrednih 
razmer je odgovornost letalskih 
prevoznikov v zvezi z nastanitvijo 
potnikov trenutno neomejena. Ker ni 
predvidljive časovne omejitve, lahko ta 
negotovost ogrozi finančno stabilnost 
prevoznikov. Letalski prevozniki bi zato
morali imeti možnost, da po določenem 
času omejijo zagotavljanje oskrbe. Poleg 
tega bi morali načrtovanje ukrepov v 
nepredvidljivih razmerah in hitre 
spremembe poti zmanjšati tveganje, da bi 
potniki na letališčih obtičali dlje časa.

(16) V primeru dolgotrajnih izrednih 
razmer je odgovornost letalskih 
prevoznikov v zvezi z nastanitvijo 
potnikov trenutno neomejena. Letalski 
prevozniki pa bi morali imeti možnost, da 
po določenem času omejijo zagotavljanje 
oskrbe z vidika stroškov nastanitve, in, če 
si potniki sami uredijo nastanitev, z vidika 
stroškov in oskrbe Poleg tega bi morali 
načrtovanje ukrepov v nepredvidljivih 
razmerah in hitre spremembe poti 
zmanjšati tveganje, da bi potniki na 
letališčih obtičali dlje časa.

Or. en

Obrazložitev

V primeru obsežnih motenj bi morali vsi udeleženci (organi, letališča, letalski prevozniki, 
hoteli in potniki) sprejeti del odgovornosti za rešitev razmer. Obveznost letalskega 
prevoznika, da zagotovi oskrbo, je lahko omejena, kar zadeva stroške nočitve na potnika. 
Lahko se uvede izjema od tega pravila, če potnik sam poskrbi za svojo nastanitev. V tem 
primeru lahko letalski prevoznik po določenem obdobju omeji stroške nastanitve in oskrbe.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Potnike bi bilo treba ne le pravilno 
obvestiti o pravicah v primeru prekinitve 
leta, ampak bi jih bilo treba tudi ustrezno 
obvestiti o vzroku same prekinitve, takoj 
ko je ta informacija na voljo. To 
informacijo bi bilo treba zagotoviti tudi, 
kadar potnik letalsko vozovnico pridobi 
prek posrednika s sedežem v Uniji.

(20) Potnike bi bilo treba ne le pravilno 
obvestiti o pravicah v primeru prekinitve 
leta, ampak bi jih bilo treba tudi ustrezno 
obvestiti o vzroku same prekinitve, takoj 
ko je ta informacija na voljo. To 
informacijo bi moral letalski prevoznik
zagotoviti tudi, kadar potnik letalsko 
vozovnico pridobi prek posrednika s 
sedežem v Uniji.



PE510.868v02-00 14/73 PR\1002222SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

Letalski prevoznik je edini zanesljivi vir informacij o vzrokih za prekinitev letov.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) V zadevi C-139/11 (Moré proti KLM) 
je Sodišče Evropske unije pojasnilo, da je 
rok, v katerem je treba vložiti zahtevek za 
plačilo odškodnine, določen v skladu z 
nacionalnimi predpisi posamezne države 
članice.

(23) V zadevi C-139/11 Moré proti KLM 
je Sodišče Evropske unije pojasnilo, da je 
rok, v katerem je treba vložiti zahtevek za 
plačilo odškodnine, določen v skladu z 
nacionalnimi predpisi posamezne države 
članice. Kar zadeva zunajsodne 
poravnave, se časovne omejitve določijo v 
skladu z Direktivo 2013/11/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta o 
alternativnem reševanju potrošniških 
sporov ter spremembi 
Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 
2009/22/ES (Direktiva o alternativnem 
reševanju potrošniških sporov)1.
_________________________
1 UL L 165, 18.6.2013, str. 65.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Za zagotovitev, da se za poškodbo ali 
izgubo opreme za gibanje povrne znesek 
do celotne vrednosti takšne opreme, bi 
morali letalski prevozniki osebam z 
zmanjšano zmožnostjo gibanja brezplačno 
ponuditi možnost, da podajo posebno 
izjavo o interesu, ki jim v skladu z 

(27) Za zagotovitev, da se za poškodbo ali 
izgubo opreme za gibanje povrne znesek 
do celotne vrednosti takšne opreme, bi 
morali letalski prevozniki invalidom ali
osebam z zmanjšano zmožnostjo gibanja 
brezplačno ponuditi možnost, da podajo 
posebno izjavo o interesu, ki jim v skladu z 
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Montrealsko konvencijo omogoča, da za 
izgubo ali poškodbo zahtevajo celotno 
odškodnino.

Montrealsko konvencijo omogoča, da za 
izgubo ali poškodbo zahtevajo celotno 
odškodnino.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Potniki so včasih negotovi glede 
velikosti, teže ali števila kosov prtljage, ki 
jo lahko nesejo na krov. Da se zagotovi
popolno seznanjenost potnikov s prtljago, 
ki jo s svojo vozovnico lahko oddajo ali 
nesejo s seboj na krov, bi letalski 
prevozniki morali jasno navesti dovoljeno 
prtljago ob rezervaciji vozovnice in na 
letališču.

(28) Potniki so včasih negotovi glede 
velikosti, teže ali števila kosov prtljage, ki 
jo lahko nesejo na krov. Da se zagotovi
popolna seznanjenost potnikov s prtljago, 
ki jo lahko s svojo vozovnico oddajo ali 
nesejo s seboj na krov, bi morali letalski 
prevozniki jasno navesti dovoljeno prtljago
pred rezervacijo vozovnice v vseh 
distribucijskih kanalih, tudi v 
računalniških sistemih rezervacij, in ob
prijavi na letališču. Organizatorji bi 
morali skladno s tem obveščati potnike.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi preglednosti bi morale biti informacije na voljo tudi prek vseh distribucijskih kanalov, 
zlasti računalniških sistemov rezervacij, prek katerih vozovnice rezervira večina posrednikov. 
Približno 70 %  letalskih vozovnic v Evropi se namreč proda prek posrednikov.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Zaradi kratkih rokov za vložitev 
pritožb za izgubljeno ali poškodovano 
prtljago ali prtljago, ki zamuja, bi morali
letalski prevozniki dati potnikom možnost 
vložitve pritožbe z zagotovitvijo 

(31) Zaradi kratkih rokov za vložitev 
pritožb za izgubljeno ali poškodovano 
prtljago ali prtljago, ki zamuja, bi bilo 
treba na vseh letališčih vzpostaviti 
posebno službo za zahtevke v zvezi s 
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pritožbenega obrazca na letališču. Tak 
obrazec bi bil lahko tudi v obliki 
običajnega zapisnika o neprispeli prtljagi.

prtljago, pri kateri bi lahko potniki ob 
prihodu vložili pritožbo. Letalski 
prevozniki bi morali v ta namen potnikom
zagotoviti pritožbeni obrazec. Tak obrazec 
bi lahko bil tudi v obliki običajnega 
zapisnika o neprispeli prtljagi.
Standardizirani pritožbeni obrazec na 
ravni Unije bi moral biti določen v Prilogi 
2a k tej uredbi. 

Or. en

Obrazložitev

Iz praktičnih razlogov bi morala biti na vseh letališčih na voljo posebna služba za zahtevke v 
zvezi s prtljago, saj bi se lahko tako pospešil in poenostavil ta postopek. Pritožbeni obrazec bi 
bilo treba standardizirati na ravni EU in ga dati na voljo skupaj z revidirano uredbo.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 1 – točka –1 (novo)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 1 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) V člen 1(1) se vstavi naslednja točka:
„(ca) zamudi povezovalnega leta.“

Or. en

Obrazložitev

Zaradi novega člena 6a o „zamudi povezovalnih letov“ bi bilo treba vsebino uredbe v členu 
1(1) ustrezno spremeniti.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 – točka (b a) (novo)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 2 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Točka (g) se nadomesti z naslednjim:
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„(g) „rezervacija“ pomeni dejstvo, da 
ima potnik vozovnico ali drugačen 
dokaz, ki navaja, da je letalski prevoznik 
ali organizator rezervacijo sprejel in 
registriral;“.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je skladen z novo opredelitvijo člena2(d).

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 – točka (c)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 2 – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„,osebe z zmanjšano zmožnostjo gibanja‘ 
pomeni vse osebe, kot so opredeljene v 
členu 2(a) Uredbe (ES) št. 1107/2006 
o pravicah invalidnih oseb in oseb 
z omejeno mobilnostjo v zračnem 
prevozu;“

„,invalidi ali osebe z zmanjšano 
zmožnostjo gibanja‘ pomeni vse osebe, kot 
so opredeljene v členu 2(a) Uredbe (ES) 
št. 1107/2006 o pravicah invalidnih oseb in 
oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem 
prevozu;“

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 – točka c a (novo)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 2 – točka (j)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) točka (j) se nadomesti z naslednjim:
„(j) ,zavrnitev vkrcanja‘ pomeni 
zavrnitev prevoza potnikom na letu, 
čeprav se želijo vkrcati pod pogoji, 
določenimi v členu 3(2), razen kadar 
obstajajo upravičeni razlogi za zavrnitev 
vkrcanja, kot so zdravstveni ali 
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varnostni razlogi ali razlogi, ki so 
povezani z varovanjem, ali neustrezne 
potne listine. Let, za katerega se je odhod 
po voznem redu premaknil na zgodnejši 
čas in je zato potnik ta let zamudil, se šteje 
kot let, pri katerem se je potniku vkrcanje 
zavrnilo.“

Or. en

Obrazložitev

Sedanjo opredelitev pojma „zavrnitev vkrcanja“ je treba spremeniti, da bo vključevala 
primere, ko potnik let zamudi zaradi spremembe voznega reda, ki odhod prestavi na zgodnejši 
čas.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 – točka (e)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 2 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) ,povezovalni let‘ pomeni let, katerega 
namen je na podlagi ene pogodbe o 
prevozu potniku omogočiti prihod v kraj 
prestopa za odhod z drugim letom ali, kjer 
je to ustrezno, pomeni ta drugi let z 
odhodom iz kraja prestopa;

(o) ,povezovalni let‘ pomeni let, katerega 
namen je na podlagi ene pogodbe o 
prevozu in enotne rezervacije potniku 
omogočiti prihod v kraj prestopa za odhod 
z drugim letom ali, ob upoštevanju člena 
6a, pomeni ta drugi let z odhodom iz kraja 
prestopa;

Or. en

Obrazložitev

Zaradi večje jasnosti se doda„enotna rezervacija“, da se preprečijo težave v primerih, ko se 
ločene vozovnice kupijo naenkrat pri eni sami transakciji. Navedba člena 6a se nanaša na 
določbo o povezovalnih letih.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 – točka (e)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 2 – točka (s)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(s) ,cena vozovnice‘ pomeni polno ceno 
vozovnice, ki vključuje letalsko prevoznino 
ter vse davke, prispevke, dodatne dajatve 
in pristojbine, plačane za neobvezne in 
obvezne storitve, ki jih vključuje 
vozovnica;

(s) ,cena vozovnice‘ pomeni polno ceno 
vozovnice, ki vključuje letalsko prevoznino 
ter vse davke, prispevke, dodatne dajatve 
in pristojbine, plačane za neobvezne in 
obvezne storitve, ki jih vključuje 
vozovnica.

V ceno vozovnice so vedno vključeni 
stroški za prijavo, zagotavljanje vozovnic 
in izdajo vstopnega kupona, prevoz 
minimalne dovoljene prtljage in bistvenih 
predmetov pa tudi vsi stroški, povezani s 
plačilom, na primer stroški pri plačilu s 
kreditno kartico.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi večje jasnosti in primerljivosti je treba opredeliti osnovni paket storitev, ki mora 
vključevati cena vozovnice.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 – točka (e)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 2 – točka t

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(t) ,cena leta‘ pomeni vrednost, ki je 
rezultat množenja cene vozovnice in 
razmerja med trajanjem leta in skupnim 
trajanjem poti, ki jo ali jih vključuje 
vozovnica;

(t) ,cena leta‘ pomeni vrednost, ki je 
rezultat množenja cene vozovnice in 
razmerja med trajanjem leta in skupnim 
trajanjem poti, ki jo ali jih vključuje 
vozovnica; kadar cena vozovnice ni 
znana, je vrednost vsake povrnitve znesek, 
ki se doplača za sedež v najvišjem razredu 
na tem letu;

Or. en

Obrazložitev

Pojem „cena leta“, ki ga predlaga Komisija, ni smiseln, če se let zagotavlja v okviru 
počitniškega paketa, saj cena leta ni navedena na vozovnici. S predlagano spremembo se 
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skuša to popraviti. Dodani del besedila v opredelitvi določa vrednost povrnitve stroškov v 
višini zneska za sedež v najvišjem razredu za let. Opredelitev se uporabi v okviru delne 
povrnitve stroškov po premestitvi v slabši razred.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 – točka (e)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 2 – točka w

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(w) ,zamuda zaradi čakanja letala na 
vzletni stezi‘ pomeni ob odhodu čas, ko 
letalo stoji na tleh med začetkom
vkrcavanja potnikov in časom vzleta, ali ob 
prihodu čas med pristankom letala in 
začetkom izkrcavanja potnikov;

(w) ,zamuda zaradi čakanja letala na 
vzletni stezi‘ pomeni ob odhodu čas, ko 
letalo stoji na tleh med koncem vkrcavanja 
potnikov in časom vzleta, ali ob prihodu 
čas med pristankom letala in začetkom 
izkrcavanja potnikov;

Or. en

Obrazložitev

Čas vkrcanja se ne bi smel šteti k zamudi zaradi čakanja letala na vzletni stezi. Čas vkrcanja 
je odvisen od velikosti letala. Zamudo bi bilo treba izračunati absolutno in ne glede na 
posamezno letalo.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2 – točka (a)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 3 – odstavek 2 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) imajo potniki potrjeno rezervacijo na 
zadevnem letu in, razen v primeru 
odpovedi leta iz člena 5 in v primeru 
spremembe voznega reda iz člena 6, se 
želijo vkrcati;

(a) imajo potniki potrjeno rezervacijo na 
zadevnem letu in, razen v primeru 
odpovedi leta iz člena 5 in v primeru 
spremembe voznega reda iz člena 6 ali v 
primeru povezovalnega leta iz člena 6a, se 
želijo vkrcati;

Or. en
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Obrazložitev

S tem predlogom se besedilo spremeni v skladu z novim členom 6a o zamudi povezovalnega 
leta.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2 – točka (a a) (novo)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:
„3. Ta uredba se ne uporablja za 
potnike, ki potujejo brezplačno ali po 
znižani tarifi, ki ni neposredno ali 
posredno na voljo širši javnosti. Vendar 
se uporablja za potnike, katerim je 
letalski prevoznik ali organizator izdal 
vozovnice v okviru programa zvestega 
potnika ali v okviru drugega 
komercialnega programa.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je skladen z novo opredelitvijo člena2(d).

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2 – točka (b)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„4. Brez poseganja v člen 8(6) se ta uredba 
uporablja samo za potnike v zračnem 
prometu z motornimi letali s fiksnimi 
krilnimi površinami. Kjer se v skladu s
pogodbo o prevozu del poti opravi z 
drugim prevoznim sredstvom ali 
helikopterjem, se ta uredba uporablja za 

„4. Brez poseganja v člen 8(6) se ta uredba 
uporablja samo za potnike v zračnem 
prometu z motornimi letali s fiksnimi 
krilnimi površinami. Kjer se v skladu s 
pogodbo o prevozu del poti opravi z 
drugim prevoznim sredstvom ali 
helikopterjem, se člen 6a uporablja za celo 
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celo pot, pri čemer se za namene te uredbe 
del poti, opravljen z drugim prevoznim 
sredstvom, šteje za povezovalni let.“;

pot, pri čemer se za namene te uredbe del 
poti, opravljen z drugim prevoznim 
sredstvom, šteje za povezovalni let.“;

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 2 – točka (c)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„6. Ta uredba se uporablja tudi za potnike, 
ki potujejo v skladu s pogodbami o 
turističnem paketu, vendar ne vpliva na 
pravice potnikov iz Direktive Sveta 
90/314/EGS. Potniki so upravičeni do 
vložitve zahtevkov na podlagi te uredbe in 
Direktive Sveta 90/314/EGS, vendar v 
zvezi z istimi dejstvi ne smejo kopičiti 
pravic na podlagi obeh pravnih aktov, če 
pravice ščitijo iste interese ali imajo isti 
cilj. Ta uredba se ne uporablja v primerih, 
kadar je paketno potovanje odpovedano ali 
odloženo zaradi drugih razlogov in ne 
zaradi odpovedi ali zamude leta.“;

„6. Ta uredba se uporablja tudi za letalske
potnike, ki potujejo v skladu s pogodbami 
o turističnem paketu, vendar ne vpliva na 
pravice potnikov iz Direktive Sveta 
90/314/EGS. Potniki so upravičeni do 
vložitve zahtevkov pri letalskem 
prevozniku na podlagi te uredbe in pri 
organizatorju na podlagi Direktive 
Sveta 90/314/EGS, vendar v zvezi z istimi 
dejstvi ne smejo kopičiti pravic na podlagi 
obeh pravnih aktov, če pravice ščitijo iste 
interese ali imajo isti cilj. Ta uredba se ne 
uporablja v primerih, kadar je paketno 
potovanje odpovedano ali odloženo zaradi 
drugih razlogov in ne zaradi odpovedi ali 
zamude leta.“;

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je bil vložen zaradi jasnosti. Uredba (ES) št. 216/2004 in Direktive 
90/314/EGS o paketnem potovanju sta dva ločena pravna akta. Biti mora jasno, da potniki ne 
morejo kopičiti pravic iz obeh pravnih aktov.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3 – točka (a)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 4 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim: črtano
„3. Kadar je vkrcanje potnikom zavrnjeno 
proti njihovi volji, jim dejanski letalski 
prevoznik takoj izplača odškodnino v 
skladu s členom 7 in ponudi pomoč v 
skladu s členom 8. Kadar potnik v skladu 
s členom 8(1)(b) izbere spremembo poti 
takoj, ko je mogoče, in kadar je čas 
odhoda vsaj dve uri po prvotnem času 
odhoda, dejanski letalski prevoznik 
potniku ponudi pomoč v skladu s 
členom 9.“;

Or. en

Obrazložitev

V tej uredbi je predvidena uporaba člena 9 brez časovne odložitve in tako bi moralo biti še 
naprej. Ne bi smeli dovoliti, da bi morali potniki, ki jim je bilo vkrcanje zavrnjeno in za to 
niso sami krivi, v času do odhoda čakati dve uri na osvežilne napitke v skladu s členom 
9(1)(a).

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3 – točka (b)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„4. Odstavki 1, 2 in 3 se uporabljajo tudi 
za povratne vozovnice, kadar je potniku 
zavrnjeno vkrcanje na povratni let z 
obrazložitvijo, da ni izkoristil vozovnice za 
let v namembni kraj ali ni plačal dodatnih 
stroškov v ta namen.

„4. Potniku se ne sme zavrniti vkrcanje na 
povratni let z obrazložitvijo, da ni izkoristil
povratne vozovnice za let v namembni kraj 
ali ni plačal dodatnih stroškov v ta namen.
Če se potniku proti njegovi volji zavrne 
vkrcanje s to obrazložitvijo, se uporabljata 
odstavka 1 in 2. Poleg tega dejanski 
letalski prevoznik potniku takoj plača 
odškodnino v skladu s členom 7 ter mu 
zagotovi pomoč v skladu s členoma 8 in 9.

Or. en
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Obrazložitev

Praksa, ki jo izvajajo letalski prevozniki, je v nasprotju z interesi potrošnikov in bi jo bilo 
treba v prihodnje z jasno pravno podlago odpraviti. Kar zadeva uporabo člena 9, glej prejšnji 
predlog spremembe.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3 – točka (b)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar potnik ali v njegovem imenu 
posrednik sporoči napako v zapisu imena 
enega ali več potnikov, za katere velja ista 
pogodba o prevozu, pri čemer bi takšna 
napaka lahko povzročila zavrnitev 
vkrcanja, letalski prevoznik to popravi 
najmanj 48 ur pred odhodom brez dodatnih 
stroškov za potnika ali posrednika, razen če 
mu to preprečuje nacionalna ali 
mednarodna zakonodaja.

5. Kadar potnik ali v njegovem imenu 
posrednik sporoči napake v zapisu imena 
enega ali več potnikov, za katere velja ista 
pogodba o prevozu, pri čemer bi takšne 
napake lahko povzročile zavrnitev 
vkrcanja, letalski prevoznik to popravi 
najmanj 48 ur pred odhodom brez dodatnih 
stroškov za potnika ali posrednika, razen če 
mu to preprečuje nacionalna ali 
mednarodna zakonodaja.

Or. en

Obrazložitev

Ker so lahko različni vzroki za napake, se s spremembo zagotovi, da je mogoče popraviti več 
kot eno napako.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 3 – točka (b a) (novo)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba). Vstavi se odstavek:
„5a. Odstavki 1, 2 in 3 se uporabljajo tudi, 
kadar potnik let zamudi zaradi:
– vzleta pred časom odhoda po voznem 
redu, čeprav je potnik na letališče prispel 
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pravočasno v skladu s členom 3(2); ali 
– spremembe časa odhoda po voznem 
redu na zgodnejši čas, o kateri potnik ni 
bil obveščen najmanj 24 ur vnaprej. 
Dokazno breme, da je bil potnik 
pravočasno obveščen o spremembi časa 
odhoda po voznem redu, nosi dejanski 
letalski prevoznik.“

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih primerih je potnik sicer prispel pravočasno na letališče, vendar je letalo vzletelo 
prej, kot je bilo določeno v voznem redu. Pojasniti bi bilo treba, da gre pri tem za obliko 
zavrnitve vkrcanja.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka (a) 
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(a) zadevnim potnikom dejanski letalski 
prevoznik ponudi možnost izbire med 
povračilom stroškov, nadaljevanjem 
potovanja s spremembo poti ali odložitvijo 
potovanja v skladu s členom 8; ter

„(a) zadevnim potnikom dejanski letalski 
prevoznik ponudi možnost izbire med 
povračilom stroškov, nadaljevanjem 
potovanja s spremembo poti ali odložitvijo 
potovanja na poznejši čas v istem dnevu 
ali na poznejši datum v skladu s členom 8;
ter

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 4 – točka (a b) (novo)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) odstavek 2 se nadomesti z 
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naslednjim:
„2. Kadar so potniki obveščeni o 
odpovedi leta, jih dejanski letalski 
prevoznik ali organizator potovanja v 
celoti obvesti o njihovih pravicah v skladu 
s členom 5(1) in o možnih drugih vrstah
prevoza.“

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba je namenjena utrditvi pravice potnikov do obveščenosti v primeru odpovedi.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka (b)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„3. Dejanski letalski prevoznik ni obvezan 
plačati odškodnine v skladu s členom 7, če 
lahko dokaže, da so za odpoved leta krive 
izredne razmere in da se odpovedi ne bi 
bilo mogoče izogniti, tudi če bi bili sprejeti 
vsi ustrezni ukrepi. Na takšne izredne 
razmere se je mogoče sklicevati samo, če 
vplivajo na zadevni let ali prejšnji let, 
opravljen z istim letalom.“

„3. Dejanski letalski prevoznik ni obvezan 
plačati odškodnine v skladu s členom 7, če 
lahko dokaže, da sta izpolnjena dva 
pogoja:
– za odpoved leta so krive izredne razmere 
in
– odpovedi se ne bi bilo mogoče izogniti, 
tudi če bi bili pravilno sprejeti vsi ukrepi.
Kadar so tehnične napake posledica 
takšnih izrednih razmer, se je mogoče
nanje sklicevati samo, če vplivajo na 
zadevni let ali prejšnji let, opravljen z istim 
letalom.“

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se skuša pojasniti, da morata biti izpolnjena oba pogoja, če naj bo 
dejanski letalski prevoznik oproščen plačila odškodnine v primeru odpovedi leta. Z besedo 
„pravilno“ bo manj možnosti za različno razlago v zvezi z vsemi ukrepi, ki bi jih bilo treba 
sprejeti, da bi se preprečila odpoved.
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Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka (c)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

'5. Na letališčih, kjer letni promet v 
najmanj treh zaporednih letih ni manjši od
treh milijonov potnikov, organ upravljanja 
letališča zagotovi, da se operacije letališča 
in uporabnikov letališč, zlasti letalskih 
prevoznikov in izvajalcev storitev 
zemeljske oskrbe, usklajujejo prek 
ustreznega načrta ukrepanja v 
nepredvidljivih razmerah, ob upoštevanju 
možnih primerov več odpovedi in/ali 
zamud letov, ki lahko povzročijo, da 
številni potniki obtičijo na letališču, 
vključno s primeri insolventnosti letalskega 
prevoznika ali preklica operativne licence.
Načrt ukrepanja v nepredvidljivih 
razmerah se pripravi tako, da potnikom, ki 
obtičijo na letališču, zagotavlja ustrezne 
informacije in pomoč. Organ upravljanja 
letališča načrt ukrepanja v nepredvidljivih 
razmerah in njegove morebitne spremembe 
predloži nacionalnemu izvršilnemu organu 
iz člena 16. Na letališčih, ki ne dosegajo 
zgoraj navedenega praga, si organ 
upravljanja letališča na vse možne načine 
prizadeva usklajevati uporabnike letališča 
ter potnike, ki so obtičali v takšnih 
razmerah, obvešča in jim pomaga.“;

'5. Na letališčih, kjer letni promet v 
najmanj treh zaporednih letih ni manjši od
milijona in pol potnikov, organ upravljanja 
letališča v sodelovanju z uporabniki
letališč, zlasti letalskimi prevozniki, 
izvajalci storitev zemeljske oskrbe,
izvajalci navigacijskih služb zračnega 
prometa in letališkimi maloprodajnimi 
mesti pripravijo ustrezen načrt ukrepanja 
v nepredvidljivih razmerah, s katerim se 
zagotovi ustrezno usklajevanje med 
letališčem in njegovimi uporabniki, ob 
upoštevanju možnih primerov več 
odpovedi in/ali zamud letov, ki lahko 
povzročijo, da številni potniki obtičijo na 
letališču, vključno s primeri insolventnosti 
letalskega prevoznika ali preklica 
operativne licence. Pri pripravi načrta
ukrepanja v nepredvidljivih razmerah
sodelujejo tudi ustrezni nacionalni, 
regionalni ali lokalni organi ter 
organizacije, kadar je ustrezno. Organ 
upravljanja letališča načrt ukrepanja v 
nepredvidljivih razmerah in njegove 
morebitne spremembe predloži 
nacionalnemu izvršilnemu organu iz 
člena 16. Na letališčih, ki ne dosegajo 
zgoraj navedenega praga, si organ 
upravljanja letališča na vse možne načine 
prizadeva usklajevati uporabnike letališča 
ter potnike, ki so obtičali v takšnih 
razmerah, obvešča in jim pomaga.“;

Or. en

Obrazložitev

Glede na interes potnikov je meja treh milijonov potnikov letno za letališče previsoka in bi jo 
bilo treba znižati na 1,5 milijona. Pri pripravi načrtov ukrepanja v nepredvidljivih razmerah 
je treba jasno navesti vključitev vseh uporabnikov letališča ter nacionalnih, regionalnih ali 
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lokalnih organov. Glavni cilj je, da se s pripravo načrta ukrepanja v nepredvidljivih razmerah 
zagotovi ustrezno usklajevanje med vsemi vključenimi stranmi.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka c a (novo)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 5 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) doda se naslednji odstavek 5a:
'5a. Letalski prevozniki sicer ne smejo 
zmanjšati svojih obveznosti, določenih s to 
uredbo, vendar se pripravi načrt 
ukrepanja v nepredvidljivih razmerah iz 
odstavka 5, s katerim se opredeli 
usklajeno ukrepanje, kjer je potrebno, s 
čimer bi zagotovili posredovanje ustreznih 
informacij in pomoči potnikom, ki so 
obtičali na letališču, zlasti invalidom in 
osebam z zmanjšano možnostjo gibanja, 
predvsem glede:
– posredovanja informacij potnikom, ki so 
obtičali na letališču ali ki se odpravljajo 
na letališče za začetek potovanja z 
letalom;
–zagotavljanje namestitve na kraju 
samem, če veliko število potnikov, ki so 
obtičali na letališču, presega zmogljivosti 
hotelske namestitve;
–posredovanje informacij in pomoči 
potnikom, ki so jih prizadele omejitve iz 
člena 9(4) in (5);
–sprememba poti za potnike, ki so obtičali 
na letališču, z alternativnimi prevozniki in 
prevoznimi sredstvi z omejenimi stroški za 
potnike ali brez stroškov zanje, če je 
dejanski letalski prevoznik prekinil 
poslovanje.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe je tesno povezan s prejšnjim predlogom spremembe za člen 5(5). Z njim 
bi natančneje pojasnili, kaj natančno na področju informacij in pomoči bi morali vsebovati 
načrti ukrepanja v nepredvidljivih razmerah. Zlasti je treba upoštevati potrebe invalidov in 
oseb z zmanjšano možnostjo gibanja.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka (c b) (novo)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 5 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) doda se naslednji odstavek 5b:
'5b. Letalski prevozniki pripravijo in 
uvedejo natančne postopke, s pomočjo 
katerih lahko učinkovito in dosledno 
spoštujejo to uredbo, zlasti v primeru 
zamud, odpovedi, zavrnitve vkrcanja, 
obsežnih motenj in insolventnosti. Pri teh 
postopkih je jasno navedeno, kateri 
predstavnik letalskega prevoznika je na 
vsakem letališču odgovoren za urejanje 
oskrbe, pomoči, spremembe poti ali 
povračila, ter so jasno določeni postopki 
in pogoji za zagotavljanje teh storitev. 
Letalski prevoznik te postopke in njihove 
spremembe sporoči nacionalnemu 
izvršilnemu organu, določenem v skladu s 
členom 16.'

Or. en

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 4 – točka c c (novo)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 5 – odstavek 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cc) doda se naslednji odstavek 5:
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'5c. V primeru odpovedi leta zaradi 
insolventnosti letalskega prevoznika ali 
prekinitve poslovanja letalskega 
prevoznika zaradi preklica operativne 
licence imajo potniki pravico do povračila 
stroškov ali povratnega leta na izhodiščno 
mesto v skladu s členom 8(1)(a) in pravico 
do oskrbe, določeno v členu 9. Letalski 
prevozniki zagotovijo dokazila o jamstvu 
za stroške povračila in vrnitve v 
domovino.

Or. en

Obrazložitev

When an airline ceases operating, many passengers have no recourse against the airline to 
recover the money of their unused ticket or to obtain repatriation if they are stranded abroad. 
In order to overcome the gap in the passengers' protection, the Rapporteur proposes to 
amend the Commission’s proposal for a Regulation by inserting a provision which offers a 
similar protection as the one offered to package travel customers under the package travel 
Directive 90/314/EEC. The obligation for air carriers to provide sufficient evidence of 
security leaves them a margin for taking the necessary measure such as creating funds or 
taking out insurances.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar dejanski letalski prevoznik 
utemeljeno pričakuje, da bo imel let 
zamudo, ali dejanski letalski prevoznik 
odloži odhod po voznem redu na čas po 
odhodu po prvotnem voznem redu, 
dejanski letalski prevoznik potnikom 
ponudi:

Ne zadeva slovenske različice.

Or. en

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice.
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Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 6 – odstavek 1 – točka (ii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) pomoč, opredeljeno v členu 9(1)(b) in 
9(1)(c), kadar je zamuda najmanj pet ur in 
vključuje eno ali več noči; ter

(ii) pomoč, opredeljeno v členu 9(1)(b) in 
9(1)(c), kadar je zamuda najmanj tri ure in 
vključuje nočni čas; ter

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s sodbo Evropskega sodišča (združeni zadevi C-402/07 in C-
432/07, Sturgeon proti Condor ter Böck in Lepuschitz proti Air France), ki potnikom v 
primeru velike zamude več kot treh ur priznava enake pravice kot potnikom, katerih leti so 
odpovedani. Meja petih ur se tako nadomesti z mejo treh ur.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 6 – odstavek 1 – točka (iii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) pomoč, opredeljeno v členu 8(1)(a), 
kadar je zamuda najmanj pet ur.

(iii) pomoč, opredeljeno v členu 8(1), 
kadar je zamuda najmanj tri ure.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s sodbo Evropskega sodišča (združeni zadevi C-402/07 in C-
432/07, Sturgeon proti Condor ter Böck in Lepuschitz proti Air France), ki potnikom v 
primeru velike zamude več kot treh ur priznava enake pravice kot potnikom, katerih leti so 
odpovedani. Meja petih ur se tako nadomesti z mejo treh ur. Glej tudi predlog spremembe k 
členu 6(1)(ii).
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Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Doda se odstavek:
'1a. Kadar dejanski letalski prevoznik 
prestavi predvideni čas odhoda za več kot 
tri ure na zgodnejši čas, potnikom ponudi 
povračilo, določeno v členu 8(1)(a), ali
spremembo poti, določeno v členu 8(1)(b). 
Potnik lahko sam organizira spremembo 
poti in zahtevek za povračilo ustreznih 
stroškov, če dejanski letalski prevoznik ne 
ponudi možnosti spremembe poti v skladu 
s členom 8(1)(b).

Or. en

Obrazložitev

Če po spremenjenem voznem redu pride do prevelike razlike, se potnikom ponudi možnost, da 
zaprosijo za povračilo ali spremembo poti. Poleg tega je treba v skladu z novo določbo v 
členu 8(6a) potnikom ponuditi možnost, da sami pripravijo spremembo poti in zahtevek za 
povračilo nastalih stroškov, če dejanski letalski prevoznik ne ponudi možnosti spremembe 
poti.

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 6 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pet ali več ur po času prihoda po 
voznem redu za vse poti znotraj Skupnosti
in za poti v tretje države ali iz njih, dolge 
3 500 km ali manj;

(a) tri ali več ur po času prihoda po 
voznem redu za vse poti znotraj Unije in za 
poti v tretje države ali iz njih, dolge 
3.500 km ali manj;

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s sodbo Evropskega sodišča (združeni zadevi C-402/07 in C-
432/07, Sturgeon proti Condor ter Böck in Lepuschitz proti Air France), ki potnikom v 
primeru velike zamude več kot treh ur priznava enake pravice kot potnikom, katerih leti so 
odpovedani. Poročevalec zato predlaga spremembo meje petih ur na tri ure. Vendar se 
poročevalec strinja s Komisijo, da mora biti meja enaka za vsa potovanja po Evropski uniji. 

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) devet ali več ur po času prihoda po
voznem redu za poti v tretje države ali iz 
njih, daljše od 3 500 in krajše od 
6 000 km;

(b) pet ali več ur po času prihoda po 
voznem redu za poti v tretje države ali iz 
njih, daljše od 3 500 km;

Or. en

Obrazložitev

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 point of view that the thresholds 
should be increased. It is therefore suggested that the trigger point of nine hours is replace by 
a trigger point 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.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 6 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) dvanajst ali več ur po času prihoda po 
voznem redu za poti v tretje države ali iz 
njih, dolge 6 000 km ali več;

črtano



PE510.868v02-00 34/73 PR\1002222SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

Predlaga se, da se meja dvanajst ur in razdalja 6000 km ali več črtata, s čimer bi izboljšali 
člen 6(2) ter letalskim prevoznikom in potnikom zagotovili več jasnosti. Črtanje točke (c) je v 
skladu z logiko predlogov sprememb za člen 6(2)(a) in (b), ki določata mejo največ 3500 km 
ter več kot 3500 km. To mora biti edina meja.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Dejanski letalski prevoznik ni dolžan 
plačati odškodnine v skladu s členom 7, če 
lahko dokaže, da so za zamudo ali 
spremembo voznega reda krive izredne 
razmere in da se zamudi ali spremembi 
voznega reda ne bi bilo mogoče izogniti, 
tudi če bi bili sprejeti vsi ustrezni ukrepi.
Na takšne izredne razmere se je mogoče 
sklicevati samo, če vplivajo na zadevni let 
ali prejšnji let, opravljen z istim letalom.

4. Dejanski letalski prevoznik ni dolžan 
plačati odškodnine v skladu s členom 7, če 
lahko dokaže, da sta izpolnjena dva 
pogoja:
– da so za zamudo ali spremembo voznega 
reda krive izredne razmere, in
da se zamudi ali spremembi voznega reda 
ne bi bilo mogoče izogniti, tudi če bi bili
pravilno sprejeti vsi ukrepi.

Pri sklicevanju na tehnične napake se je 
na takšne izredne razmere mogoče 
sklicevati samo, če vplivajo na zadevni let 
ali prejšnji let, opravljen z istim letalom.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu predlogom spremembe člena 5(3). Namen je pojasniti, da 
morata biti izpolnjena oba pogoja, če naj bo dejanski letalski prevoznik oproščen plačila 
odškodnine v primeru velikih zamud. Z besedo „pravilno“ bo manj možnosti za različno 
razlago v zvezi z vsemi ukrepi, ki bi jih bilo treba sprejeti, da bi se preprečila odpoved.
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Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 5
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar je zamuda zaradi čakanja letala na 
vzletni stezi daljša od ene ure, dejanski 
letalski prevoznik ob upoštevanju 
varnostnih omejitev brezplačno zagotovi 
dostop do toaletnih prostorov in pitne vode, 
poskrbi za ustrezno ogrevanje ali hlajenje 
potniške kabine ter zagotovi, da je na voljo 
ustrezna zdravstvena oskrba, če je 
potrebna. Kadar zamuda zaradi čakanja 
letala na vzletni stezi doseže največ pet ur, 
se letalo vrne na izhod ali drugo ustrezno 
mesto za izkrcanje, kjer je potnikom 
dovoljeno izkrcanje in ponujena pomoč iz 
odstavka 1, razen če letalo svojega mesta 
na vzletni stezi ne more zapustiti iz 
razlogov, povezanih z varnostjo ali 
varovanjem.“;

5. Kadar je zamuda zaradi čakanja letala na 
vzletni stezi daljša od ene ure, dejanski 
letalski prevoznik ob upoštevanju 
varnostnih omejitev brezplačno zagotovi 
dostop do toaletnih prostorov in pitne vode, 
poskrbi za ustrezno ogrevanje ali hlajenje 
potniške kabine ter zagotovi, da je na voljo 
ustrezna zdravstvena oskrba, če je 
potrebna. Kadar zamuda zaradi čakanja 
letala na vzletni stezi doseže največ dve 
uri, se letalo vrne na izhod ali drugo 
ustrezno mesto za izkrcanje, kjer je 
potnikom dovoljeno izkrcanje in ponujena 
pomoč iz odstavka 1, razen če letalo 
svojega mesta na vzletni stezi ne more 
zapustiti iz razlogov, povezanih z varnostjo 
ali varovanjem.“;

Or. en

Obrazložitev

Zamuda najmanj petih ur zaradi čakanja letala na vzletni stezi, preden se potniki lahko 
izkrcajo, se zdi previsoka in bi jo bilo treba nadomestiti z dvema urama.

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 6 a – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar potnik zaradi zamude ali 
spremembe voznega reda prejšnjega leta 
zamudi povezovalni let, mu dejanski 
letalski prevoznik naslednjega 
povezovalnega leta s sedežem v Skupnosti 

1. Kadar potnik zaradi zamude ali 
spremembe voznega reda prejšnjega leta 
zamudi povezovalni let, mu dejanski 
letalski prevoznik tega prejšnjega 
povezovalnega leta s sedežem v Uniji 
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ponudi: ponudi:

Or. en

Obrazložitev

Če potnik zamudi povezovalni let, bi mu moral pomoč, oskrbo, spremembo poti in odškodnino 
ponuditi letalski prevoznik prejšnjega leta, ki povzroči zamudo na kraju prestopa, in ne 
prevoznik naslednjega povezovalnega leta, ki odleti točno.

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 6 a – odstavek 1 – točka (iii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) pomoč, opredeljeno v členu 9(1)(b) in 
9(1)(c), kadar je čas odhoda po voznem 
redu nadomestnega leta ali drugega 
prevoza, ponujenega v skladu s členom 8, 
vsaj pet ur po času odhoda zamujenega leta 
po voznem redu in zamuda vključuje eno 
ali več noči.

(iii) pomoč, opredeljeno v členu 9(1)(b) in 
9(1)(c), kadar je čas odhoda po voznem 
redu nadomestnega leta ali drugega 
prevoza, ponujenega v skladu s členom 8, 
vsaj tri ure po času odhoda zamujenega 
leta po voznem redu in zamuda vključuje 
nočni čas.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s predhodnimi predlogi o meji v členu 6. Poleg tega je 
potrebno pojasnilo, saj je mogoče sedanje besedilo napačno razumeti v smislu, da je 
nastanitev na voljo le, če zamuda traja celo noč.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 6 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar potnik zaradi zamude prejšnjega 
povezovalnega leta zamudi povezovalni 
let, ima v skladu s členom 6(2) pravico 
zahtevati odškodnino od letalskega 

2. Kadar potnik zaradi spremembe voznega 
reda ali zamude prejšnjega povezovalnega 
leta na kraju prestopa zamudi povezovalni 
let za najmanj 90 minut, ima v skladu s 
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prevoznika, ki je opravil zadevni prejšnji 
let in ima sedež v Skupnosti. V ta namen se 
zamuda izračuna glede na čas prihoda v 
končni namembni kraj po voznem redu.

členom 6(2) pravico zahtevati odškodnino
od letalskega prevoznika, ki je opravil 
zadevni prejšnji let in ima sedež v Uniji. V 
ta namen se celotna zamuda izračuna glede 
na čas prihoda v končni namembni kraj po 
voznem redu.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zmanjšati nesorazmerno finančno breme za prvega letalskega 
prevoznika, ki je morda regionalni letalski prevoznik na priključni progi in je morda imel le 
manjšo zamudo. Z mejo najmanj 90 minut zamude prejšnjega leta na kraju prestopa bi imel 
potnik pravico do odškodnine, če je zamuda na končnem namembnem kraju več kot tri 
oziroma pet ur. Dvojni pogoj je upravičen, če predhodni letalski prevoznik EU povzroči le 
krajšo zamudo, ki povzroči precej daljšo zamudo na končnem namembnem kraju. 

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 6 a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Odstavka 1 in 2 se uporabljata tudi za 
letalske prevoznike tretjih držav, ki 
opravljajo povezovalne lete na letališča 
EU ali z njih.“

4. Odstavka 1 in 2 se uporabljata tudi za 
letalske prevoznike tretjih držav, ki 
opravljajo povezovalne lete z letališča v 
Uniji na drugo letališče v Uniji ali z
letališča v Uniji na letališče zunaj nje.

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je potrebna, da bi zagotovili skladnost s členom 3(1) o področju uporabe uredbe 
in preprečili težave z zunanjimi ozemlji glede na letalske prevoznike tretjih držav. 

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 7 – točka (a)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 7 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) v odstavku 1 se beseda „lete“ 
nadomesti s „poti“;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s predlogi sprememb za člen 7(1)(a), (b) in (c) veljavne 
uredbe. V teh predlogih sprememb se beseda „let“ nadomesti z besedo „pot“. V teh predlogih 
sprememb se beseda „let“ nadomesti z besedo „pot“.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 7 – točka (a a) (novo)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) v odstavku 1 se črta točka (a).

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predlogi sprememb za člen 7(1)(b) in (c) veljavne uredbe; 
namen pa je olajšati uporabo sedanjega sistema ter potnikom in letalskim prevoznikom 
zagotoviti več jasnosti. Poročevalec predlaga uskladitev meja in zneskov odškodnine z uvedbo 
naslednjih pragov: 300 evrov za lete znotraj Unije (neodvisno od dolžine leta), 300 evrov za 
vse druge lete do 3500 kilometrov in 600 evrov za vse druge lete, daljše od 3500 kilometrov. 

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 7 – točka (a b) (novo)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) v odstavku 1 se točka (b) nadomesti z 
naslednjim:
'(b) 300 eurov za vse poti znotraj Unije 
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in za vse druge poti do največ 3500 
kilometrov;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predlogi sprememb za člen 7(1)(a) in (c) veljavne uredbe; 
namen pa je olajšati uporabo sedanjega sistema ter potnikom in letalskim prevoznikom 
zagotoviti več jasnosti. Poročevalec predlaga uskladitev meja in zneskov odškodnine z uvedbo 
naslednjih pragov: 300 evrov za lete znotraj Unije (neodvisno od dolžine leta), 300 evrov za 
vse druge lete do 3500 kilometrov in 600 evrov za vse druge lete, daljše od 3500 kilometrov. 

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 7 – točka (a c) (novo)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ac) v odstavku 1 se točka (c) nadomesti z 
naslednjim:
'(c) 600 eurov za poti, daljše od 3500 
kilometrov.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predlogi sprememb za člen 7(1)(a) in (b) veljavne uredbe; 
namen pa je olajšati uporabo sedanjega sistema ter potnikom in letalskim prevoznikom 
zagotoviti več jasnosti. Poročevalec predlaga uskladitev meja in zneskov odškodnine z uvedbo 
naslednjih pragov: 300 evrov za lete znotraj Unije (neodvisno od dolžine leta), 300 evrov za 
vse druge lete do 3500 kilometrov in 600 evrov za vse druge lete, daljše od 3500 kilometrov. 

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 7 – točka (b)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Odškodnina iz odstavka 1 se izplača v 3. V dogovoru s potnikom se odškodnina
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gotovini, z elektronskim bančnim 
nakazilom, bančnim nalogom ali bančnimi 
čeki.

iz odstavka 1 izplača v gotovini, z 
elektronskim bančnim nakazilom ali
bančnim nalogom.

Or. en

Obrazložitev

Pri letalskih prevoznikih, ki odškodnino izplačujejo z bančnimi čeki, lahko pride do težav.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 7 – točka (b)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Letalski prevoznik lahko s potnikom 
sklene prostovoljni dogovor, ki nadomešča
določbe o odškodnini iz odstavka 1, če je ta 
dogovor potrjen z dokumentom, ki ga 
podpiše potnik in ki potnika opozarja na 
njegove pravice do odškodnine iz te 
uredbe.

5. Letalski prevoznik lahko s potnikom 
sklene prostovoljni dogovor, ki določbe o 
odškodnini iz odstavka 1 vsaj v enakovredi 
obliki nadomešča z drugimi nedenarnimi 
ugodnostmi (na primer letalski boni v 
višini 100 % vrednosti odškodnine), če je 
ta dogovor potrjen z dokumentom, ki ga 
podpiše potnik in ki potnika opozarja na 
njegove pravice do odškodnine iz te 
uredbe.

Or. de

Obrazložitev

Določiti bi bilo treba spodnjo mejo v višini 100 % vrednosti odškodnine, da bi ustrezno 
ohranili pravico potnikov do odškodnine. Pomembno je pojasniti, da se prostovoljni dogovor 
nanaša le na obliko odškodnine, ne pa na pravico do odškodnine kot take.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 8 – odstavek 1 – točka a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) povračilom stroškov v sedmih dneh po 
vložitvi zahteve potnika na način iz 

(a) povračilom stroškov v sedmih delovnih 
dneh po vložitvi zahteve potnika na način 
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člena 7(3) v višini cene leta, za tisti del ali 
tiste dele poti, ki niso bili opravljeni, in za 
tisti del ali tiste dele poti, ki so bili že 
opravljeni, če let ne služi več namenu 
glede na potnikov prvotni potovalni načrt, 
skupaj s, kadar je to potrebno,

iz člena 7(3) v višini cene leta, za tisti del 
ali tiste dele poti, ki niso bili opravljeni, in 
za tisti del ali tiste dele poti, ki so bili že 
opravljeni, če let ne služi več namenu 
glede na potnikov prvotni potovalni načrt, 
skupaj s, kadar je to potrebno,

Or. en

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar potniki izberejo možnost iz 
odstavka 1(b), imajo glede na 
razpoložljivost pravico do spremembe poti 
prek drugega letalskega prevoznika ali z 
drugim prevoznim sredstvom, če dejanski 
letalski prevoznik ne more zagotoviti 
prevoza potnika na lastnih letih tako, da bi 
potnik v končni namembni kraj prispel v 
dvanajstih urah po času prihoda po voznem 
redu. Ne glede na člen 22(1) Uredbe (ES) 
št. 1008/2008 drugi letalski prevoznik ali 
ponudnik prevoza z drugim prevoznim 
sredstvom pogodbenemu prevozniku ne 
sme zaračunati cene, višje od povprečne 
cene, ki so jo njegovi potniki plačali za 
enakovredne storitve v zadnjih treh 
mesecih.

5. Kadar potniki izberejo možnost iz 
odstavka 1(b), imajo glede na 
razpoložljivost in če obstajajo razumne in 
primerljive alternative, pravico do 
spremembe poti takoj, ko je mogoče, prek 
drugega letalskega prevoznika ali z drugim 
prevoznim sredstvom, če dejanski letalski 
prevoznik ne more zagotoviti prevoza 
potnika na lastnih letih tako, da bi potnik v 
končni namembni kraj prispel v dvanajstih 
urah po času prihoda po voznem redu. 
Potnik ima pravico zavrniti spremembo 
poti z drugim prevoznim sredstvom in v 
tem primeru med čakanjem na 
spremembo poti ohrani pravice do oskrbe, 
kot so določene v členu 9.

Or. en

Obrazložitev

Ne bi smelo biti cenovnih omejitev in pogojev, zaradi česar bi bilo prevozno sredstvo obvezno 
zaradi pomanjkljivosti drugega prevoznega sredstva. Poleg tega ni jasno, kako bi lahko v 
praksi zaračunavali „ceno, višjo od povprečne cene, ki so jo njegovi potniki plačali za 
enakovredne storitve v zadnjih treh mesecih.“ Hkrati predlog spremembe posebej določa, da 
je dejanski letalski prevoznik, pri katerem je prišlo do motenj pri storitvah, dolžan 
organizirati prevoz potnika.
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Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 8
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Kadar se potnikom v skladu z
odstavkom 1 ponudi popolna ali delna 
sprememba poti z drugim prevoznim 
sredstvom, se ta uredba za prevoz, 
opravljen z navedenim drugim prevoznim 
sredstvom, uporablja, kot če bi bil prevoz 
opravljen z letalom s fiksnimi krilnimi 
površinami.“;

6. Kadar se potnikom v skladu z
odstavkom 1 ponudi popolna ali delna 
sprememba poti z drugim prevoznim 
sredstvom, se za prevoz, opravljen z 
navedenim drugim prevoznim sredstvom, 
uporablja člen 6a v skladu z obstoječo 
ureditvijo spremembe poti med dejanskim 
letalskim prevoznikom in drugim 
prevoznim sredstvom.

Or. en

Obrazložitev

Treba je opozoriti, da obstaja ureditev o spremembi poti med različnimi prevoznimi sredstvi, 
kjer so podrobno navedeni pogoji take spremembe poti in ki bi veljali v teh posebnih 
primerih.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 8 a (novo)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 8 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) V členu 8 se doda naslednji odstavek:
'6a. Potnik lahko sam organizira 
spremembo poti in zahtevek za povračilo 
ustreznih stroškov, če dejanski letalski 
prevoznik ne ponudi možnosti spremembe 
poti v skladu s točko (b) odstavka 1.'

Or. en

Obrazložitev

Potnik bi moral imeti tudi možnost, da sam organizira spremembo poti, ne da bi izgubil 
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pravico do povračila stroškov, ki pri tem nastanejo.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9 – točka (–a) (novo)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) v odstavku 1 se točka (a) nadomesti z 
naslednjim:
'(a) obroke hrane in osvežilne napitke;'

Or. en

Obrazložitev

Besedilo „primerne čakalnemu času“ bi bilo treba črtati zaradi vseh primerov s sklicevanji 
na člen 9(1)(a) – odpoved, velike zamude in povezovalni leti – predlaga se, naj se v 
revidirano uredbo uvede „dve uri po prvotnem času odhoda“. 

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9 – točka (a a) (novo)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Odstavek 2 se nadomesti z 
naslednjim:
'2. Poleg tega se potnikom ponudi, da 
brezplačno opravijo dva telefonska 
klica, brezplačno pošljejo dve sporočili 
po faksu ali po elektronski pošti.'

Or. en

Obrazložitev

Teleks je zastarel.
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Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 9 – točka (a b) (novo)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ab) Odstavek 3 se nadomesti z 
naslednjim:
'3. Pri izvajanju tega člena mora 
dejanski letalski prevoznik še zlasti 
posvetiti pozornost potrebam invalidov 
in oseb z zmanjšano zmožnostjo gibanja 
in osebam, ki jih spremljajo, kakor tudi 
potrebam otrok brez spremstva.'

Or. en

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 9 – točka (b)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„4. Če lahko dejanski letalski prevoznik 
dokaže, da so za odpoved leta, zamudo ali 
spremembo voznega reda krive izredne 
razmere in da se odpovedi leta, zamudi ali 
spremembi voznega reda ne bi bilo mogoče 
izogniti, tudi če bi bili sprejeti vsi ustrezni 
ukrepi, lahko skupne stroške nastanitve, 
zagotovljene v skladu z odstavkom 1(b), 
omeji na 100 EUR na noč na potnika in na 
največ tri noči. Če se dejanski letalski 
prevoznik odloči uporabiti to omejitev, 
mora potnikom po navedenih 3 nočeh 
poleg veljavnih obveznosti obveščanja iz 
člena 14 posredovati še informacije o 
razpoložljivi nastanitvi.

„4. Če lahko dejanski letalski prevoznik 
dokaže, da so za odpoved leta, zamudo ali 
spremembo voznega reda krive izredne 
razmere in da se odpovedi leta, zamudi ali 
spremembi voznega reda ne bi bilo mogoče 
izogniti, tudi če bi bili pravilno sprejeti vsi 
ustrezni ukrepi, lahko stroške nastanitve, 
zagotovljene v skladu z odstavkom 1(b), 
omeji na 125 EUR na noč na potnika. Če 
potnik sam poskrbi za nastanitev, lahko 
letalski prevoznik stroške nastanitve omeji 
na 125 EUR na noč in na največ tri noči.
Če se dejanski letalski prevoznik odloči 
uporabiti to omejitev, mora potnikom
posredovati informacije o razpoložljivi 
nastanitvi po navedenih treh nočeh. To v 
nobenem primeru ne posega v obveznost 
dejanskega letalskega prevoznika, da 
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zagotovi nastanitev, to obveznost pa mora 
izpolniti prednostno, poleg veljavnih 
obveznosti obveščanja iz člena 14.

Or. de

Obrazložitev

Omejitev zneska za nastanitev v višini 100 EUR na noč na osebo bi bilo treba zvišati. 
Trajanja nastanitve pa ne bi smeli omejiti, razen v primerih, ko potnik zanjo sam poskrbi. V 
tem primeru lahko potnik razumno pričakuje, da bo letalski prevoznik stroške nastanitve 
časovno omejil. Poglavitno pa je, da bi morali letalski prevozniki tudi v izjemnih razmerah 
najprej zagotoviti dejansko nastanitev.

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 1 – točka -10 (novo)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 10 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-10) Uvodni del člena 10(2) se nadomesti 
z:
'2. Če dejanski prevoznik namesti 
potnika v nižjem razredu, kakor ga 
zagotavlja njegova vozovnica, tedaj v 
sedmih delovnih dneh in na način iz 
člena 7(3) povrne stroške v višini:

Or. en

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 1 – točka -11 (novo)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-11) Člen 11(2) se nadomesti z 
naslednjim:
'2. V primeru zavrnitve vkrcanja, 
odpovedi leta in kakršnih koli zamud, 
imajo osebe z zmanjšano zmožnostjo 
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gibanja, invalidi in osebe, ki jih 
spremljajo, kakor tudi otroci brez 
spremstva pravico do oskrbe v skladu s 
členom 9 takoj, ko je to mogoče.
Nastanitev za invalide in osebe z 
zmanjšano zmožnostjo gibanja je 
dostopna, informacije o pravicah se tem 
potnikom posredujejo s komunikacijskimi 
sredstvi, prilagojenimi njihovim potrebam, 
ravno tako pa je poskrbljeno za potrebe 
psov vodnikov in psov pomočnikov.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe še dodatno ščiti potrebe invalidov in oseb z zmanjšano možnostjo 
gibanja.

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Dejanski letalski prevoznik ne uporablja 
omejitev iz člena 9(4) in 9(5), če je potnik 
oseba z zmanjšano zmožnostjo gibanja ali 
oseba, ki jo spremlja, otrok brez spremstva, 
nosečnica ali oseba, ki potrebuje posebno 
zdravstveno pomoč, če je bil letalski 
prevoznik ali njegov zastopnik ali 
organizator potovanja o potrebi po pomoči 
obveščen vsaj 48 ur pred časom odhoda 
leta po voznem redu. Šteje se, da takšno 
obvestilo velja za celotno pot in povratno 
pot, če je bila za obe poti sklenjena 
pogodba z istim letalskim prevoznikom.“;

3. Dejanski letalski prevoznik ne uporablja 
omejitev iz člena 9(4) in 9(5), če je potnik 
invalid ali oseba z zmanjšano zmožnostjo 
gibanja ali oseba, ki jo spremlja, otrok brez 
spremstva, nosečnica ali oseba, ki 
potrebuje posebno zdravstveno pomoč, če 
je bil dejanski letalski prevoznik ali njegov 
zastopnik ali organizator potovanja o 
potrebi po pomoči obveščen vsaj 48 ur 
pred časom odhoda leta po voznem redu. 
Šteje se, da takšno obvestilo velja za 
celotno pot in povratno pot, če je bila za 
obe poti sklenjena pogodba z istim 
letalskim prevoznikom.“;

Or. en
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Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar dejanski letalski prevoznik plača 
odškodnino ali izpolni druge obveznosti, ki 
so mu naložene na podlagi te uredbe, se 
nobena določba te uredbe ali nacionalne 
zakonodaje ne sme razlagati kot 
omejevalna za njegovo pravico, da zahteva 
odškodnino za stroške, nastale na podlagi 
te uredbe, od vsake tretje osebe, ki je 
prispevala k nastanku zahteve za 
odškodnino ali drugih obveznosti.“;

Kadar dejanski letalski prevoznik plača 
odškodnino ali izpolni druge obveznosti, ki 
so mu naložene na podlagi te uredbe, in 
brez poseganja v veljavne pogodbe o 
neprevzemanju odgovornosti s tretjimi 
stranmi, se nobena določba te uredbe ali 
nacionalne zakonodaje ne sme razlagati kot 
omejevalna za njegovo pravico, da dobi 
odškodnino za stroške, nastale na podlagi 
te uredbe, od vsake tretje osebe, ki je 
prispevala k nastanku zahteve za 
odškodnino ali drugih obveznosti.“;

Or. en

Obrazložitev

Ta določba ne bi smela vplivati na veljavne pogodbe o neprevzemanju odgovornosti (na 
primer med letališči in letalskimi prevozniki). Treba je pojasniti, da to ne zadeva potnikov. 

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V člen 14 se vstavi naslednji odstavek:
'1a. Letalski prevozniki na vsakem 
letališču, kjer delujejo, med obratovalnim 
časom zagotovijo navzočnost kontaktne 
osebe ali tretje strani po naročilu 
zadevnega letalskega prevoznika, ki bo 
potnikom posredovala potrebne 
informacije o njihovih pravicah, tudi o 
pritožbenih postopkih, jim pomagala in 
nemudoma ukrepala v primeru prekinitve 
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leta in izgubljene prtljage ali prtljage, ki 
zamuja.

Or. en

Obrazložitev

Z določitvijo lokalne kontaktne točke, ki bi zastopala letalskega prevoznika na letališču in kjer 
bi bilo po potrebi mogoče nemudoma ukrepati v imenu letalskega prevoznika, bi zagotovili, 
da bi potniki izkoristili svoje pravice. Le letalski prevozniki imajo vse razpoložljive 
informacije v primeru prekinitve leta ter izgubljene ali zapoznele prtljage. Treba je izboljšati 
obveščanje potnikov o njihovih pravicah ter možnostih za pritožbo in zahtevke. 

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Za slepe in slabovidne osebe se določbe 
tega člena uporabljajo z ustreznimi drugimi 
sredstvi.

3. Za invalide ali osebe z zmanjšano 
zmožnostjo gibanja, zlasti slepe in 
slabovidne osebe, se določbe tega člena 
uporabljajo z ustreznimi drugimi sredstvi.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je skladen s poprejšnjimi predlogi sprememb kar zadeva celotno 
opredelitev „invalidov ali oseb z zmanjšano zmožnostjo gibanja� ter skupino oseb razširi na 
vse invalide in osebe z zmanjšano možnostjo gibanja.

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Organ upravljanja letališča zagotovi, da 
so v prostorih za potnike na letališču na 
vidnih mestih jasno navedene splošne 
informacije o pravicah potnikov. Zagotovi 
tudi, da so potniki na letališču obveščeni o 

4. Organ upravljanja letališča zagotovi, da 
so v prostorih za potnike na letališču na 
vidnih mestih jasno navedene splošne 
informacije o pravicah potnikov. Na 
podlagi prejetih informacij zagotovi tudi, 
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odpovedi leta in njihovih pravicah v 
primeru nepričakovane prekinitve 
poslovanja letalskega prevoznika, na 
primer v primeru insolventnosti ali preklica 
operativne licence.

da so potniki na letališču obveščeni o 
vzrokih in njihovih pravicah v primerih 
zamud in prekinitev letov, kot so odpovedi 
leta, in njihovih pravicah v primeru 
nepričakovane prekinitve poslovanja 
letalskega prevoznika, na primer v primeru 
insolventnosti ali preklica operativne 
licence.

Or. en

Obrazložitev

Organi upravljanja letališč ne razpolagajo z informacijami o posameznih potnikih. Te 
informacije morajo najprej dobiti od letalskih prevoznikov, da bi spoštovali navedeno 
obveznost.

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 14 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Kadar potnik vozovnice ne pridobi 
neposredno pri dejanskem letalskem 
prevozniku, ampak prek posrednika s 
sedežem v Uniji, ta posrednik na podlagi 
izrecnega pisnega pooblastila potnika 
letalskemu prevozniku posreduje podatke 
za navezavo stikov s potnikom. To 
pooblastilo se lahko izda samo na podlagi 
potrditve. Letalski prevoznik lahko te 
podatke za navezavo stikov uporablja 
izključno za namene izpolnjevanja 
obveznosti obveščanja iz tega člena in ne 
za namene oglaševanja ter podatke v 
72 urah po izpolnitvi pogodbe o prevozu 
izbriše. Obdelava in shranjevanje teh 
podatkov ter dostop do njih potekajo v 
skladu z Direktivo 95/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takšnih 
podatkov.

6. Kadar potnik vozovnice ne pridobi 
neposredno pri dejanskem letalskem 
prevozniku, ampak prek posrednika s 
sedežem v Uniji, ta posrednik na podlagi 
privolitve potnika letalskemu prevozniku 
posreduje podatke za navezavo stikov s 
potnikom. Ta privolitev se lahko izda samo 
na podlagi potrditve. Letalski prevoznik 
lahko te podatke za navezavo stikov 
uporablja izključno za namene 
izpolnjevanja obveznosti obveščanja iz 
tega člena in ne za namene oglaševanja ter 
podatke v 72 urah po izpolnitvi pogodbe o 
prevozu izbriše. Privolitev potnika v 
prenos njegovih podatkov za navezavo 
stikov letalskemu prevozniku ter v 
obdelavo in shranjevanje teh podatkov ter 
dostop do njih se opravi v skladu z 
Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takšnih podatkov.



PE510.868v02-00 50/73 PR\1002222SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

Privolitev potnika bi bilo treba pridobiti ob upoštevanju veljavne zakonodaje o varstvu 
podatkov, ki ne predpisuje natančne oblike privolitve („pisna�). V skladu z izrazi iz evropske 
zakonodaje o varstvu podatkov se izraz „pooblastilo� nadomesti z izrazom „privolitev�.

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 13
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 14 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Posrednik je izvzet iz odstavka 6, če 
lahko dokaže obstoj drugega sistema, ki 
zagotavlja obveščanje potnikov brez 
posredovanja zadevnih podatkov za 
navezavo stikov.

7. Posrednik je izvzet iz odstavka 6, če 
lahko dokaže obstoj drugega sistema, ki 
zagotavlja obveščanje potnikov brez 
posredovanja zadevnih podatkov za 
navezavo stikov, ali če se je potnik odločil, 
da ne posreduje svojih podatkov za 
navezavo stikov.

Or. en

Obrazložitev

Če se potnik odloči, da ne bo posredoval svojih podatkov za navezavo stikov, se posrednikov 
ne bi smelo šteti za odgovorne za zagotavljanje podatkov.

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica določi nacionalni 
izvršilni organ, ki je pristojen za izvajanje
te uredbe glede letov z letališč na svojem 
ozemlju in letov na ta letališča iz tretjih 
držav. Države članice obvestijo Komisijo o 
organu, ki so ga določile v skladu s tem 

1. Vsaka država članica določi nacionalni 
izvršilni organ, ki je pristojen za 
izvrševanje te uredbe kar zadeva kršenje te 
uredbe na letališčih na njenem ozemlju, 
letih z letališč na njenem ozemlju in letih
na ta letališča iz tretjih držav. Države 
članice obvestijo Komisijo o organu, ki so 
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odstavkom. ga določile v skladu s tem odstavkom.

Or. en

Obrazložitev

Uredbo je mogoče uporabljati tudi za kršitve na letališčih na ozemlju držav članic EU.

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sankcije, ki jih določijo države članice 
za kršitve te uredbe, so učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne.

3. Sankcije, ki jih določijo države članice 
za kršitve te uredbe, so verodostojne,
učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Or. en

Obrazložitev

Med državami članicami obstajajo znane razlike pri sankcijah, ki se lahko naložijo letalskim 
prevoznikom zaradi nespoštovanja uredbe 261/2004 (največ 4,5 milijona EUR v Španiji in 
manj kot 1 000 EUR na Poljskem ali v Romuniji). Najvišje sankcije so pogosto nižje od 
stroškov, ki utegnejo bremeniti letalske prevoznike, če upoštevajo uredbo. V takšnih primerih 
letalski prevozniki nimajo ekonomske spodbude za spoštovanje sedanje uredbe. Sankcije bi 
morale biti dovolj stroge, da bi družbe v doslednem spoštovanju uredbe prepoznale 
gospodarsko spodbudo.

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 16 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če se organ iz člena 16 in organ iz 
člena 16a razlikujeta, se vzpostavijo 
mehanizmi poročanja, da se zagotovi 
izmenjava informacij med različnima 
organoma, ki je nacionalnemu izvršilnemu 

4. V skladu z Direktivo 2013/11/EU se 
med nacionalnim izvršilnim organom in 
imenovanim organom iz člena 16a
vzpostavijo mehanizmi sodelovanja, ki 
vključujejo medsebojne izmenjave 
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organu v pomoč pri opravljanju nalog 
nadzora in izvajanja, organu iz člena 16a 
pa pri zbiranju informacij, potrebnih za 
preučitev posameznih pritožb.

informacij, da se pomaga nacionalnemu 
izvršilnemu organu pri opravljanju 
njegovih nalog nadzora in izvajanja, 
organu iz člena 16a pa pri zbiranju 
informacij in tehničnega strokovnega 
znanja, potrebnih za obravnavo
posameznih pritožb. Poleg tega se med 
vsemi organi, imenovanimi v skladu s tem 
členom in členom 16a, vzpostavi 
vseevropski mehanizem za zagotavljanje 
izmenjave informacij o kršitvah, 
sankcijah in najboljši praksi izvrševanja 
med vsemi državami članicami.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z novo direktivo o alternativnem reševanju sporov so predvideni tovrstni mehanizmi 
obveščanja in sodelovanja med nacionalnimi izvršilnimi organi in organi za alternativno 
reševanje sporov na ravni vsake države članice. Po mnenju poročevalca bi morali poleg tega 
obstajati podobni mehanizmi tudi na ravni znotraj Unije. Redne izmenjave informacij na 
ravni EU med vsemi nacionalnimi izvršilnimi organi in organi za alternativno reševanje 
sporov bi izboljšale izvajanje uredbe. Že v prejšnjih resolucijah se je zahtevajo tesnejše 
sodelovanje med vsemi nacionalnimi izvršilnimi organi ter v tej zvezi ne bi posegalo v vlogo 
Komisije.

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 14 a (novo)
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 16 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14a. V člen 16 se vstavi naslednji 
odstavek:
„6a. Dokler države članice ne prenesejo 
določb Direktive 2013/11/EU se lahko 
vsak potnik pritoži kateremu koli 
nacionalnemu izvršilnemu organu zaradi 
domnevnih kršitev te uredbe na katerem 
koli letališču na ozemlju države članice ali 
zaradi letov s katerega koli letališča na 
ozemlju države članice ali leta iz tretje 
države na takšno letališče.
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Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti, da bodo nacionalni izvršilni organi ostali pristojni 
za obravnavanje pritožb dokler leta 2015 ne začne veljati direktiva o alternativnem reševanju 
sporov. Do oblikovanja novega organa za reševanje sporov bi morala potnikom ostati 
možnost, da posamezne pritožbe predložijo kateremu koli nacionalnemu izvršilnemu organu.

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 15
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 16 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ob rezervaciji letalski prevozniki 
potnikom posredujejo informacije o svojih 
postopkih obravnave zahtevkov in pritožb 
v zvezi s pravicami iz te uredbe ter o 
ustreznih naslovih za navezavo stikov, 
kamor lahko potniki pošljejo zahtevke in 
pritožbe, tudi prek elektronskih 
komunikacijskih sredstev. Letalski 
prevoznik potnike obvesti tudi o organu ali 
organih, pristojnih za obravnavo pritožb 
potnikov.

1. Letalski prevozniki potnikom 
posredujejo informacije o svojih postopkih 
obravnave zahtevkov in pritožb in o 
ustreznih rokih iz odstavka 2 tega člena v 
zvezi s pravicami iz te uredbe ter o 
ustreznih naslovih za navezavo stikov, 
kamor lahko potniki pošljejo zahtevke in 
pritožbe, tudi prek elektronskih 
komunikacijskih sredstev. Letalski 
prevoznik in po potrebi organizator 
potovanja potnike obvesti tudi o organu ali 
organih, pristojnih za obravnavo pritožb 
potnikov, kot jih imenujejo države članice 
v skladu s tem členom in členom 16.
Zadevne informacije se posredujejo ob 
rezervaciji, dostopne so vsem, jasno so 
navedene na vozovnici potnika in na 
spletnih straneh prevoznika ter se 
razdeljujejo na okencih letalskega 
prevoznika na letališčih. Potnikom se 
zagotovi pritožbeni obrazec.

Or. en

Obrazložitev

Okrepiti je treba obveščanje potnikov v zvezi s postopki obravnave zahtevkov in pritožb. 
Organizator potovanja po potrebi posreduje potnikom splošne informacije o postopkih, ki 
vključujejo kontaktne naslove pristojnih organov.
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Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 15
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 16 a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

V člen 16a se vstavi naslednji odstavek:
„1a. Letalski prevoznik nosi dokazno 
breme glede zagotavljanja potrebnih 
informacij potnikom.�

Or. en

Predlog spremembe 85

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 15
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 16 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Če želi potnik v zvezi s svojimi 
pravicami iz te uredbe vložiti pritožbo 
zoper letalskega prevoznika, jo vloži v treh 
mesecih od dneva, ko je bil let opravljen ali 
bi moral biti opravljen po voznem redu. 
Letalski prevoznik v sedmih dneh od 
prejema pritožbe potniku potrdi njen 
prejem. Letalski prevoznik v dveh mesecih 
od prejema pritožbe potniku posreduje 
popoln odgovor.

2. Če želi potnik v zvezi s svojimi 
pravicami iz te uredbe vložiti pritožbo 
zoper letalskega prevoznika, jo vloži v treh 
mesecih od dneva, ko je bil let opravljen ali 
bi moral biti opravljen po voznem redu, 
brez poseganja v pravico potnika do 
dostopa do sodnega sistema in izvensodne 
rešitve spora po izteku tega trimesečnega 
obdobja. Letalski prevoznik v sedmih dneh 
od prejema pritožbe potniku potrdi njen 
prejem. Letalski prevoznik v dveh mesecih 
od prejema pritožbe potniku posreduje 
popoln odgovor. Če letalski prevoznik v 
tem dvomesečnem roku ne zagotovi tega 
popolnega odgovora, se šteje, da sprejema 
zahteve potnika. 

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se želi poudariti, da nacionalno pravo zagotavlja pravna sredstva in 
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da to ni fakultativno. Pravice iz uredbe morajo biti izvršljive (glej sodno prakso Sousa 
Rodriguez in Mc Donagh).

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 15
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 16 a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V skladu z zadevno zakonodajo EU in 
nacionalno zakonodajo vsaka država 
članica določi nacionalni organ ali organe, 
pristojne za zunajsodno reševanje sporov 
med letalskimi prevozniki in potniki v 
zvezi s pravicami iz te uredbe.

3. Države članice zagotovijo, da lahko 
letalski potniki spore z letalskimi 
prevozniki, ki zadevajo pravice in 
obveznosti iz te uredbe, predložijo 
neodvisnim in učinkovitim mehanizmom 
za zunajsodno reševanje sporov. Zato
vsaka država članica določi nacionalni 
organ ali organe, pristojne za zunajsodno 
reševanje sporov med letalskimi prevozniki 
in potniki v zvezi s pravicami in 
obveznostmi iz te uredbe. Za spore, ki 
sodijo v področje uporabe Direktive 
2013/11/EU, se uporablja samo ta 
direktiva. Letalski prevozniki pristopijo k 
sistemu alternativnega reševanja sporov, 
ki je določen v Direktivi 2013/11/EU.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se besedilo posodobi v skladu z novo direktivo o alternativnem 
reševanju sporov, ki določa, da države članice oblikujejo nacionalni organ ali organe za 
uresničevanje tako direktive o alternativnem reševanju sporov kot te revidirane uredbe.

Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 15
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 16a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Vsak potnik lahko pri katerem koli 
nacionalnem organu iz odstavka 3 vloži 

4. Ob prejetju popolnega odgovora 
letalskega prevoznika lahko zadevni 
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pritožbo o domnevni kršitvi te uredbe na 
katerem koli letališču na ozemlju države 
članice ali v zvezi s katerim koli letom iz 
tretje države na letališče na ozemlju 
navedene države članice. Takšne pritožbe 
se lahko vložijo najmanj dva meseca po 
vložitvi pritožbe pri zadevnem letalskem
prevozniku, razen če je letalski prevoznik 
že posredoval končni odgovor na takšno 
pritožbo.

potnik pri katerem koli nacionalnem 
organu iz odstavka 3 vloži pritožbo o 
domnevni kršitvi te uredbe na katerem koli 
letališču na ozemlju države članice ali v 
zvezi s katerim koli letom s katerega koli 
letališča na ozemlju države članice ali iz 
tretje države na takšno letališče. Takšne 
pritožbe se lahko vložijo v roku, ki je 
določen vnaprej in ni krajši kot leto dni od 
dneva, ko je potnik vložil pritožbo ali 
zahtevek pri zadevnemu letalskemu 
prevozniku. 

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se člen uskladi z novo direktivo o alternativnem reševanju sporov. 

Predlog spremembe 88

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 15
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 16 a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pristojni organ v sedmih dneh od 
prejema pritožbe potrdi njen prejem in
ustreznemu nacionalnemu izvršilnemu 
organu pošlje kopijo pritožbe. Pritožniku 
se končni odgovor posreduje v največ treh 
mesecih od prejema pritožbe. 
Nacionalnemu izvršilnemu organu se 
posreduje tudi kopija končnega odgovora.

5. Če pristojni organ prejme pritožbo, 
obvesti stranki v sporu, takoj ko prejme 
vse dokumente z ustreznimi informacijami 
v zvezi s pritožbo. Kopije dokumentov, 
povezanih s pritožbo, pošlje ustreznemu 
nacionalnemu izvršilnemu organu. 
Pritožniku se končni odgovor posreduje v 
največ 90 koledarskih dneh od dneva, ko 
je pristojni organ prejel popoln spis 
pritožbe. Nacionalnemu izvršilnemu 
organu se posreduje tudi kopija končnega 
odgovora.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se člen uskladi z novo direktivo o alternativnem reševanju sporov. 
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Predlog spremembe 89

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 15
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 16 a – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V člen 16a se vstavi naslednji odstavek:
„5a. Za zadeve iz te uredbe letalski 
prevozniki svoje podatke za navezavo 
stikov posredujejo organom držav članic, 
v katerih opravljajo zračne prevoze, ki so 
imenovani v skladu s tem členom.�

Or. en

Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 15
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 16 b – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija prek odbora iz člena 16c 
podpira dialog med državami članicami v 
zvezi z razlago in uporabo te uredbe na 
nacionalni ravni.

1. Komisija prek odbora iz člena 16c 
podpira dialog in spodbuja sodelovanje
med državami članicami v zvezi z razlago 
in uporabo te uredbe na nacionalni ravni.

Or. en

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 16
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija predloži Evropskemu parlamentu 
in Svetu poročilo o uporabi in rezultatih te 
uredbe najpozneje do 1. januarja 2017, 
zlasti glede učinka odškodnine za velike 

Komisija predloži Evropskemu parlamentu 
in Svetu poročilo o uporabi in rezultatih te 
uredbe najpozneje do 1. januarja 2017, 
zlasti glede učinka odškodnine za velike 
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zamude in omejitve glede nastanitve v 
dolgotrajnih izrednih razmerah. Komisija v 
okviru pogodb o mednarodnem zračnem 
prevozu poroča tudi o izboljšanem varstvu 
letalskih potnikov na letih iz tretjih držav, 
ki jih ne opravljajo letalski prevozniki 
Skupnosti.

zamude in omejitve glede nastanitve v 
dolgotrajnih izrednih razmerah, vprašanj v 
zvezi z razlago izrednih razmer, 
statističnih podatkov, ki jih o svojih 
dejavnostih – tudi o sankcijah in svojih 
ugotovitvah glede sumljivih praks 
letalskih prevoznikov – objavljajo 
nacionalni izvršilni organi ter glede 
napredka pri vzpostavljanju nacionalnih 
organov, pristojnih za zunajsodno 
reševanje sporov, in njihovih dejavnosti. 
Komisija v okviru pogodb o mednarodnem 
zračnem prevozu poroča tudi o izboljšanem 
varstvu letalskih potnikov na letih iz tretjih 
držav, ki jih ne opravljajo letalski 
prevozniki Unije.

Or. en

Obrazložitev

Po mnenju poročevalca bi morala poročila Komisije vključevati podrobnejše informacije, da 
se lahko presoja o učinku, izvajanju in izvrševanju uredbe.

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 1
Uredba (ES) št. 2027/97
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Letalski prevoznik Skupnosti na 
letališču zagotovi obrazec pritožbe, s 
katerim lahko potniki takoj vložijo takšno
pritožbo o poškodovani prtljagi ali prtljagi, 
ki zamuja. Takšen obrazec pritožbe, ki je 
lahko v obliki zapisnika o neprispeli 
prtljagi, letalski prevoznik na letališču 
sprejme kot prijavo škode v skladu s 
členom 31(2) Montrealske konvencije. Ta 
možnost ne vpliva na pravico potnika do 
prijave škode na drug način v rokih iz 
Montrealske konvencije.

2. Na vseh letališčih organ upravljanja 
letališča vzpostavi službo, ki potnikom 
zagotovi pritožbeni obrazec, s katerim 
lahko takoj vložijo pritožbo o poškodovani 
prtljagi ali prtljagi, ki ob prihodu zamuja. 
Takšen obrazec pritožbe, ki je lahko v 
obliki zapisnika o neprispeli prtljagi, 
letalski prevoznik na letališču sprejme kot 
prijavo škode v skladu s členom 31(2) 
Montrealske konvencije. Ta možnost ne 
vpliva na pravico potnikov do prijave 
škode na drug način v rokih, določenih v 
Montrealski konvenciji. Obrazec zahtevka, 
usklajen za celotno Unijo, se določi v 
Prilogi 2a te uredbe. 
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Or. en

Obrazložitev

Da se pospeši postopek v primerih izgube, zamujanja ali poškodovanja prtljage, posebna 
služba za zahtevke v zvezi s prtljago na letališčih omogoči centralizirano obdelavo zahtevkov 
potnikov že ob njihovem prihodu. K uredbi se priloži usklajeni vseevropski obrazec za 
pritožbe, ki bo pripomogel k olajšanju postopka.

Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 4
Uredba (ES) št. 2027/97
Člen 6 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Letalski prevoznik in njegovi zastopniki 
pri prevozu prijavljenih invalidskih 
vozičkov, druge opreme za gibanje ali 
pripomočkov vsaki osebi z zmanjšano 
zmožnostjo gibanja, kot je opredeljena v 
členu 2(a) Uredbe (ES) št. 1107/2006, 
ponudi možnost, da ob rezervaciji in 
najpozneje ob izročitvi opreme letalskemu 
prevozniku brezplačno poda izjavo o 
interesu v skladu s členom 22(2) 
Montrealske konvencije.

1. Letalski prevoznik in njegovi zastopniki 
pri prevozu prijavljenih invalidskih 
vozičkov, druge opreme za gibanje ali 
pripomočkov vsaki invalidni osebi ali
osebi z zmanjšano zmožnostjo gibanja, kot 
je opredeljena v členu 2(a) Uredbe (ES) št. 
1107/2006, ponudi možnost, da ob 
rezervaciji in najpozneje ob izročitvi 
opreme letalskemu prevozniku brezplačno 
poda izjavo o interesu v skladu s členom 
22(2) Montrealske konvencije. Vzorčni 
obrazec za takšno izjavo o interesu se 
določi v Prilogi 2b te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Enotni obrazec bi pripomogel k olajšanju postopka prijavljanja. Potnike in letalske 
prevoznike bi usmerjal pri zagotavljanju ustreznih informacij in potrebnih dokumentov v 
primeru uničenja, izgube ali poškodovanja opreme za gibanje. 
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Predlog uredbe
Člen 2 – točka 4
Uredba (ES) št. 2027/97
Člen 6 b – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Poleg tega nacionalni izvršilni organ za 
namene spremljanja varstva potnikov z 
omejeno zmožnostjo gibanja in invalidnih 
potnikov v primeru poškodbe njihove 
opreme za gibanje preuči in upošteva 
informacije o pritožbah v zvezi z opremo 
za gibanje, vloženih pri organih iz 
člena 16a Uredbe št. 261/2004.

2. Poleg tega nacionalni izvršilni organ za 
namene spremljanja varstva potnikov z 
omejeno zmožnostjo gibanja in invalidnih 
potnikov v primeru poškodbe njihove 
opreme za gibanje ali pripomočkov preuči 
in upošteva informacije o pritožbah v zvezi 
z opremo za gibanje, vloženih pri organih 
iz člena 16a Uredbe št. 261/2004.

Or. en

Obrazložitev

Pripomočki se uvrstijo ob opremo za gibanje kot v drugih delih te uredbe.

Predlog spremembe 95

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 4
Uredba (ES) št. 2027/97
Člen 6 d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Čeprav letalski prevozniki uživajo 
popolno tržno svobodo določanja pogojev, 
pod katerimi dovolijo prevoz prtljage, ob 
rezervaciji vozovnice in pri okencih za 
prijavo potnikov (vključno s 
samopostrežnimi avtomati za prijavo 
potnikov) jasno navedejo maksimalno 
dovoljeno prtljago, ki jo potniki smejo 
nesti s seboj na krov oziroma jo oddati, za
vsak let, zajet v potnikovi rezervaciji, 
vključno z vsemi omejitvami glede števila 
kosov, ki bi se uporabljale v okviru 
določene maksimalne dovoljene prtljage.
Kadar se za prtljago zahteva doplačilo, 
letalski prevozniki jasno navedejo 
podrobnosti teh doplačil ob rezervaciji in, 
na zahtevo, na letališču.

1. Letalski prevozniki pred končno 
rezervacijo vozovnice v vseh 
distribucijskih kanalih, tudi v 
računalniških sistemih rezervacij, in pri 
okencih za prijavo potnikov (vključno s 
samopostrežnimi avtomati za prijavo 
potnikov) jasno navedejo maksimalno 
dovoljeno prtljago, ki jo potniki smejo 
nesti s seboj na krov oziroma jo oddati, za 
vsak let, zajet v potnikovi rezervaciji, 
vključno z vsemi omejitvami glede števila 
kosov, ki bi se uporabljale v okviru 
določene maksimalne dovoljene prtljage, 
in podrobnostmi glede veljavnih doplačil 
za prtljago. Ne glede na distribucijski 
kanal mora za postavke, za katere se 
zaračunavajo doplačila, obstajati možnost 
nakupa skupaj z glavno potovalno 
storitvijo.

Or. en
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Obrazložitev

Zagotavljanje informacij o pristojbinah za prtljago in drugih pomožnih storitvah ob začetku 
postopka rezervacije vozovnice je bistveno, da se lahko primerjajo cene letalskih vozovnic in 
potrošnikom zagotavlja preglednost cen. Predlog spremembe je skladen z Uredbo 1008/2008. 
Zaradi preglednosti in da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji se obveznost obveščanja 
uporablja za vse subjekte, udeležene v distribuciji proizvodov letalskega prevoza: letalske 
prevoznike, potovalne agencije in računalniške sisteme rezervacij, prek katerih vozovnice 
rezervira večina posrednikov.

Predlog spremembe 96

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 4
Uredba (ES) št. 2027/97
Člen 6 d – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

v členu 6d se vstavi naslednji odstavek:
„1a. Potnikom se dovoli, da na krov 
brezplačno nesejo bistvene osebne 
predmete ali lastnino, vključno z blagom, 
ki ga kupijo na letališču, poleg predpisane 
maksimalne dovoljene ročne prtljage.�

Or. en

Obrazložitev

Praksa nekaterih letalskih prevoznikov, ki potnikom na krovu dovoljujejo le en kos ročne 
prtljage in zaračunavajo za vsak dodaten kos (na primer za predmete, kupljene na letališču), 
med potniki povzroča zmedo in škodi ekonomski dejavnosti trgovcev na letališčih. Prepoved 
tako imenovanega pravila „enega kovčka� je skladna s stališčem Evropskega parlamenta, ki 
je bilo izraženo v več resolucijah in med več razpravami na plenarnem zasedanju.
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Predlog uredbe
Člen 2 – točka 4
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 6 e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Letalski prevoznik Skupnosti potniku 
dovoli prevoz glasbila v potniški kabini 

1. Letalski prevoznik Unije potniku dovoli 
prevoz glasbila v potniški kabini letala ob 
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letala ob upoštevanju veljavnih varnostnih
pravil ter tehničnih specifikacij in omejitev 
zadevnega letala. Glasbila se lahko 
prevažajo v kabini letala pod pogojem, da 
jih je mogoče varno shraniti v ustrezen 
prostor za prtljago v kabini ali pod ustrezen 
potniški sedež. Letalski prevoznik lahko 
določi, da je glasbilo del potnikove 
dovoljene ročne prtljage in se ne sme 
prevažati poleg te dovoljene ročne prtljage.

upoštevanju veljavnih varnostnih pravil ter 
tehničnih specifikacij in omejitev 
zadevnega letala. Glasbila se lahko 
prevažajo v kabini letala pod pogojem, da 
jih je mogoče varno shraniti v ustrezen 
prostor za prtljago v kabini ali pod ustrezen 
potniški sedež. Če se sprejme prevoz 
glasbila v kabini letala, se to šteje za del 
potnikove dovoljene ročne prtljage. 
Letalski prevoznik se lahko določi za 
zaračunavanje doplačila za ročno 
prtljago, ki se prevaža poleg te dovoljene 
ročne prtljage.

Or. en
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Predlog uredbe
Člen 2 – točka 4
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 6 e – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je glasbilo preveliko, da bi ga bilo 
mogoče varno shraniti v ustrezen prostor 
za prtljago v kabini ali pod ustrezen 
potniški sedež, lahko letalski prevoznik 
zahteva plačilo dodatne prevoznine, če se 
takšno glasbilo prevaža kot ročna prtljaga 
na drugem sedežu. V primeru nakupa 
dodatnega sedeža si letalski prevoznik 
prizadeva, kolikor je to razumno mogoče, 
zagotoviti, da sta zadevni potnik in glasbilo 
na sosednjih sedežih. Na zahtevo se 
glasbilo ob upoštevanju veljavnih 
varnostnih pravil, prostorskih omejitev in 
tehničnih specifikacij zadevnega letala 
prevaža v ogrevanem delu kabine letala, 
kadar je ta na voljo. Letalski prevoznik v 
svojih pogojih jasno navede osnovo za 
prevoz glasbil in ustrezne pristojbine.“;

2. Kadar je glasbilo preveliko, da bi ga bilo 
mogoče varno shraniti v ustrezen prostor 
za prtljago v kabini ali pod ustrezen 
potniški sedež, lahko letalski prevoznik 
zahteva plačilo dodatne prevoznine, če se 
takšno glasbilo prevaža kot ročna prtljaga 
na drugem sedežu. V primeru nakupa 
dodatnega sedeža si letalski prevoznik 
prizadeva, kolikor je to razumno mogoče, 
zagotoviti, da sta zadevni potnik in glasbilo 
na sosednjih sedežih.

Or. en
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Obrazložitev

Črtano besedilo se razdeli in vključi v člen 6e, odstavka 2a novo in 2b novo, s čimer se 
izboljša struktura člena. 

Predlog spremembe 99

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 4
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 6 e – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

v členu 6e se vstavi naslednji odstavek:
„2a. Če je na voljo prostor in na zahtevo, 
se glasbilo ob upoštevanju veljavnih 
varnostnih pravil, prostorskih omejitev in 
tehničnih specifikacij zadevnega letala 
prevaža v ogrevanem delu prostora, ki je 
na letalu namenjen prevozu tovora. 
Letalski prevozniki zagotovijo posebne 
nalepke, ki se namestijo na vidnem mestu 
na glasbilih, s čimer se zagotovi, da se z 
njimi ravna z ustrezno skrbnostjo. Na 
letalih se dovoli, da se kot tovor prevažajo 
samo glasbila, ki so ustrezno shranjena v 
trdnih kontejnerjih in/ali kovčkih s trdno 
zunanjo steno, ki so zasnovani posebej za 
tovrstne predmete.�

Or. en

Predlog spremembe 100

Predlog uredbe
Člen 2 – točka 4
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 6 e – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

v členu 6e se vstavi naslednji odstavek:
„2b. Letalski prevoznik ob rezervaciji 
vozovnice in v svojih pogojih poslovanja 
jasno navede podlago za prevoz glasbil, 
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vključno z ustreznimi pristojbinami in 
zmogljivostmi za prevoz glasbil, ki so na 
voljo na zadevnem letalu. Če je treba 
rezervirati dodatni sedež, se potnikom 
omogoči, da to opravijo prek spleta.�

Or. en

Obrazložitev

Informacije o možnostih in pogojih prevoza glasbil bi morale biti jasno navedena in potniki o 
njih obveščeni, hkrati z drugimi informacijami, zlasti pred sklenitvijo postopka rezervacije 
vozovnice. 

Predlog spremembe 101

Predlog uredbe
Priloga 1
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 1 – odstavek 1 – točka (ii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii. tehnične napake, ki niso neločljivo 
povezane z običajnim delovanjem letala, 
kot je odkritje napake med zadevnim 
letom, pri čemer takšna napaka 
preprečuje normalno nadaljevanje leta, ali 
skrita napaka, ki je nastala pri izdelavi in jo 
odkrije proizvajalec ali pristojni organ ter
vpliva na varnost leta;

ii. tehnične napake, ki prizadenejo letalo in 
jih povzročijo naravne nesreče, sabotaže 
ali teroristična dejanja ali vremenske 
razmere, ali skrita napaka, ki je nastala pri 
izdelavi in jo odkrije proizvajalec ali 
pristojni organ ali napaka, ki se pojavi 
med letom zaradi razlogov, ki niso tisti, 
navedeni v točki (i) odstavka 2, pri čemer 
ta napaka vpliva na varnost leta in 
preprečuje normalno nadaljevanje leta;

Or. en

Obrazložitev

Tehnične napake v skladu s sodbo v primeru Wallentin-Herrmann načeloma ne predstavljajo 
izrednih razmer. Izjema bi morala veljati za primere tehničnih napak, ki so posledica 
okoliščin, na katere ni mogoče vplivati. V to kategorijo sodijo tiste, ki vplivajo na varnost leta 
in zaradi njih leta ni mogoče nadaljevati ter so navedene v besedilu predloga spremembe. 
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Predlog spremembe 102

Predlog uredbe
Priloga 1
Uredba (ES) št. 261/2004
Priloga 1 – odstavek 1 – točka (iii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

tveganja, povezana z varovanjem,
sabotaža in teroristična dejanja, ki 
onemogočajo varno izvedbo leta;

iii. sabotaže ali teroristična dejanja, ki 
onemogočajo varno izvedbo leta;

Or. en

Obrazložitev

„Tveganja, povezana z varovanjem� je presplošen izraz, zato ga je treba opustiti.

Predlog spremembe 103

Predlog uredbe
Priloga 1
Uredba (ES) št. 261/2004
Priloga 1 – odstavek 1 – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

v. omejitve upravljanja zračnega prometa 
ali zaprtje zračnega prostora ali letališča;

v. nepredvidene omejitve upravljanja 
zračnega prometa ali nepredvideno zaprtje 
zračnega prostora ali letališča;

Or. en

Obrazložitev

Samo nepredvidene omejitve ali ovire se lahko uvrščajo med izredne razmere. Če so že znane 
ali so bile napovedane dovolj vnaprej, ne sodijo v to kategorijo, saj potem letalski prevozniki 
lahko sprejmejo ustrezne protiukrepe.
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Predlog spremembe 104

Predlog uredbe
Priloga 1
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 1 – odstavek 1 – točka vi

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

vii. delovni spori pri dejanskem letalskem 
prevozniku ali izvajalcih bistvenih storitev, 
kot so letališča in izvajalci navigacijskih 
služb zračnega prometa.

vii. delovni spori pri dejanskem letalskem 
prevozniku ali izvajalcih bistvenih storitev, 
kot so letališča in izvajalci navigacijskih 
služb zračnega prometa, vendar samo, če 
takšni spori zadevajo nespoštovanje 
zahtev glede odpovednega roka, določenih 
v nacionalni zakonodaji in kolektivnih 
pogodbah.

Or. en

Obrazložitev

Napovedani delovni spori se ne bi smeli šteti za izredne razmere, saj letalskim prevoznikom 
omogočajo sprejetje ustreznih protiukrepov.

Predlog spremembe 105

Predlog uredbe
Priloga 1
Uredba (ES) št. 261/2004
Priloga 1 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

i. tehnične napake, ki so neločljivo 
povezane z običajnim delovanjem letala, 
kot so napake, odkrite med rednim 
vzdrževanjem ali pregledom letala pred 
vzletom ali ki se pojavijo zaradi 
nepravilne izvedbe takšnega vzdrževanja 
ali pregleda pred vzletom;

i. tehnične napake, ki so posledica 
dogodkov, ki so zaradi svoje narave ali 
vzroka del običajnega izvajanja dejavnosti 
dejanskega letalskega prevoznika, in so 
dejansko pod njegovim nadzorom;

Or. de

Obrazložitev

Na podlagi sodbe v zadevi Wallentin/Herrmann tehnične okvare niso izjemne razmere, temveč 
sodijo k običajnim letalskim dejavnostim in jih je treba obvladovati.
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Predlog spremembe 106

Predlog uredbe
Priloga 1 
Uredba (ES) št. 261/2004
Člen 1 – odstavek 2 – točka (ii)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ii. nerazpoložljivost letalskega ali 
kabinskega osebja (razen če je ta posledica 
delovnih sporov).

ii. nerazpoložljivost letalskega ali 
kabinskega osebja (razen če je ta posledica 
delovnih sporov iz točke (vii) odstavka 1).

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe o podrobni opredelitvi delovnih 
sporov, vključeni v odstavek 1 (vii). 
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

V preteklih letih je prišlo do velikih sprememb v letalski industriji, ki so povezane s 
povečanjem števila potnikov in letov na liberaliziranem evropskem trgu. Ta razvoj je na 
splošno pozitiven, vendar se hkrati z njim pojavlja tudi uporaba nepoštenih praks in zmanjšuje 
kakovost storitev, kar ima negativne posledice za potnike. Poleg tega so se od uveljavitve 
uredbe leta 2004 pokazali problemi, povezani z razlikami v razlagi, ki se pojavljajo zaradi 
pravnih nejasnosti in vrzeli v obstoječi uredbi, neenotnim izvajanjem uredbe v državah 
članicah in s težavami, ki jih imajo potniki pri uveljavljanju svojih pravic, kadar letalski 
prevozniki kršijo zakonodajo. Parlament je že večkrat izrazil svoje mnenje o teh problemih v 
resolucijah, ki so bile sprejete leta 20121.

Nekateri elementi v predlogu Komisije predstavljajo korak naprej pri uveljavljanju pravic 
letalskih potnikov:  vloga nacionalnih izvršnih organov je bolje opredeljena in zajema tudi 
zahteve v zvezi s prtljago; vzpostavljen je pritožbeni postopek z jasnimi časovnimi okviri, 
poleg tega pa so natančno določene naloge organa, ki bo ustanovljen za obravnavo pritožb; 
uvedene so nove določbe v zvezi s primeri zavrnitve vkrcanja, zamud povezovalnega leta in 
velikih zamud; oblikovan je neizčrpen seznam izrednih okoliščin, da se jasno določi primere, 
v katerih so letalski prevozniki oproščeni plačila nadomestil; okrepljena je dolžnost letalskih 
prevoznikov, da potnike obveščajo pravočasno in na ustrezen način; uvedene so nove določbe 
o prevozu opreme za gibanje in glasbil.

Glavni pomisleki

Letalski prevozniki in nacionalni organi z nepopolnim in nedoslednim izvajanjem obstoječe 
uredbe povzročajo zmedo med potniki in v letalskem sektorju. Poleg tega potniki niso dovolj 
seznanjeni s svojimi pravicami, nezadovoljni pa so tudi z okoliščinami in stroški, povezanimi 
z njihovim uveljavljanjem.

Zaradi pravne negotovosti je Sodišče izdalo vrsto sodb, na podlagi katerih je tekom let nastala 
obsežna sodna praksa o pravicah potnikov, ki pa je precej nepregledna. Iz podatkov je 
razvidno, da le malo potnikov, ki so teoretično upravičeni do nadomestila in odškodnine, to 
dejansko zahteva ali prejme.

Glavni razlog je, da letalski prevozniki pravic prizadetih potnikov ne priznajo avtomatsko. 
Potniki jih torej morajo sami uveljavljati pri velikih mednarodnih družbah. To povzroča 
negotovost med strankami, zlasti zaradi zapletenosti postopka. Veliko potnikov ne želi 
uveljavljati svojih pravic na sodišču, saj je to povezano z visokimi stroški in zahteva veliko 
napora. Posamezni letalski prevozniki to izkoriščajo, da se izognejo opravljanju nekaterih 
storitev.

Zato so predlogi poročevalca na splošno usmerjeni h krepitvi pravic potnikov. 

Pravica do odškodnine v primeru velikih zamud:

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2012)0371, P7_TA-PROV(2012)0099.
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V revidirani uredbi je treba jasno opredeliti pravico do pomoči in odškodnine za potnike, ki 
jih prizadene velika zamuda. Omejitve, nad katerimi zamude povzročijo nastanek pravice do 
pomoči ali odškodnine, je treba spremeniti v skladu s sodbo Sodišča Evropske unije (zadevi 
C-407/07 in C-432/07 (Sturgeon)), v kateri je določeno, da imajo potniki v primeru velikih 
zamud, ki trajajo več kot tri ure, enake pravice kot potniki, katerih leti so odpovedani. 
Poročevalec pozdravlja odločitev Komisije, da v svojem predlogu upošteva sodbo v zadevi 
Sturgeon. 

Poročevalec se strinja z mnenjem Komisije, da bi morala biti omejitev enaka za vsa potovanja 
znotraj Evropske unije, medtem ko bi morala biti omejitev za potovanja v tretje države 
oziroma iz njih odvisna od dolžine poti, da se upoštevajo operativne težave, s katerimi se 
srečujejo letalski prevozniki ob obravnavanju zamud na oddaljenih letališčih. 

Vendar se glede na sodbo Sodišča poročevalec ne strinja z mnenjem Komisije, da je treba vse 
omejitve razširiti, da se upoštevajo finančne posledice za letalskega prevoznika in prepreči 
tveganje povečanja odpovedi letov (uvodna izjava 11). Polega tega so predlagane omejitve po 
njegovem mnenju veliko predolge, zlasti za lete znotraj Evropske unije, kjer polet navadno ne 
traja dlje kot tri ure. Zato je poročevalec spremenil člen 6 in znižal omejitve s sedanjih pet, 
devet in dvanajst ur na tri ure oziroma pet ur.  

Da bi bila uporaba sedanjega sistema bolj preprosta in enostavnejša za potnike in letalske 
prevoznike, poročevalec predlaga tudi poenostavitev razlogov za odškodnine in zneskov 
odškodnin v členih 6, 6a in 7, in sicer 300 evrov za lete znotraj Unije (neodvisno od dolžine 
leta), 300 evrov za vse druge lete do vključno 3500 kilometrov in 600 evrov za vse druge lete 
nad 3500 kilometrov. 

Prostovoljni dogovor med letalskimi prevozniki in potniki o odškodnini je pravno zavezujoč 
le glede načinov, ne pa glede same odškodnine (člen 7(5)).

Pravice, povezane s povezovalnimi leti:

Primeri, ko potnik zamudi povezovalni let zaradi spremembe voznega reda ali zamude, so še 
posebej pomembni. Komisija je torej pravilno dodala novi člen 6a, v katerem je določeno, da 
so prizadeti potniki upravičeni do pomoči, oskrbe in spremembe poti. To mora zagotoviti 
letalski prevoznik, ki je opravil prejšnji let in povzročil zamudo na kraju prestopa, zaradi 
katere je potnik zamudil svoj povezovalni let. 

Potniki, ki zamudijo povezovalni let, bi morali biti upravičeni do odškodnine na podobni 
osnovi kot potniki, katerih leti zamujajo ali so odpovedani. Vendar poročevalec meni, da je 
treba zmanjšati gospodarsko breme številnih letalskih prevoznikov, ki opravljajo regionalne 
lete na krajše razdalje znotraj Evropske unije. Zato je poročevalec dodal minimalno omejitev 
90-minutne zamude predhodnega leta na kraju prestopa. Na podlagi te ima potnik pravico do 
odškodnine (uvodna izjava 13a novo, člen 6a(2)) pod pogojem, da je zamuda v končni 
namembni kraj daljša od treh oziroma petih ur. Dvojni pogoj je dodan zaradi sorazmernosti v 
primeru, če letalski prevoznik prejšnjega leta povzroči le kratko zamudo, katere posledica je 
zamuda povezovalnega leta in veliko daljša zamuda pri prihodu v končni kraj potovanja. 

Zavrnitev vkrcanja
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Do zavrnitve vkrcanja lahko pride zaradi prevelikega števila rezervacij, pa tudi zaradi drugih 
operativnih razlogov, ki jih je potrdilo Sodišče. Poseben primer zavrnitve vkrcanja je tako 
imenovana politika neizkoriščene vozovnice, ki jo izvajajo letalski prevozniki. V praksi 
letalski prevozniki zavrnejo vkrcanje na povratni let tistim potnikom, ki niso izkoristili 
vozovnice za let v namembni kraj. Ta politika je v nasprotju z interesom potrošnikov in bi 
morala biti jasno prepovedana. Poročevalec zato predlaga okrepitev predloga Komisije 
(uvodna izjava 7, člen 4(4)).  

Prav tako je treba v uredbi jasno opredeliti, da „zavrnitev vkrcanja“ zajema tudi primere, ko je 
predvideni čas odhoda spremenjen, zaradi česar potnik zamudi let, razen če je bil o tem 
obveščen vsaj 24 ur vnaprej (uvodna izjava 5, člen 2(j), člen 4 (5a novo)). Če gre za 
pomembno spremembo v voznem redu, mora imeti potnik pravico do povračila stroškov ali 
spremembe poti. 

V primeru, da je odhod preložen na kasnejši čas, bi moral imeti potnik podobne pravice kot 
pri letu, ki je imel zamudo (uvodna izjava 12).

Poročevalec meni, da so potniki, ki jim je bilo proti njihovi volji zavrnjeno vkrcanje, 
upravičeni do pomoči brez omejitev, zato se člen 9 uporabi brez odloga. Nasprotuje predlogu 
Komisije, da se člen 9 uporabi šele po čakalni dobi dveh ur, če se potnik po zavrnitvi vkrcanja 
odloči za spremembo poti (člen 4(3) in člen 4(4)).

Varstvo v primeru večkratne prekinitve letov

Nesolventnost

Zadevi Spanair in Malev Airline kažeta, kako pomembno je varstvo pravic potnikov v 
primerih, ko letalski prevoznik preneha dejavnost iz ekonomskih razlogov. Odpovedi letov v 
takih primerih so urejene v Uredbi 261/2004, ki določa, da se prizadetim potnikom povrnejo 
stroški ali pa se jim ponudi druga oblika prevoza. Vendar se je v praksi pokazalo, da se v 
primerih insolventnosti pojavlja negotovost v zvezi s plačili, kar posredno zadeva tudi 
ponudnike paketnih potovanj. Zato je potrebno izboljšanje zakonodaje Evropske unije. 

V nasprotju s Komisijo, ki ni obravnavala temeljnega problema varstva potnikov, poročevalec 
meni, da je treba v spremembo uredbe vključiti ustrezne določbe v zvezi s tem vprašanjem. 
Letalski prevozniki bi morali za učinkovito zagotovitev pravice potnika do povračila stroškov 
ali povratnega leta predložiti ustrezne dokaze o jamstvu za povračilo stroškov potnikom ali 
njihovo vrnitev v domovino. To je mogoče doseči z različnimi ukrepi (na primer sklad ali 
zavarovanje), ki jih lahko letalski prevozniki sprejmejo za varstvo potnikov v takih primerih. 

Načrti ukrepov v nepredvidljivih razmerah

Komisija je vključila pomemben nov element, ki zadeva obveznost upravljavcev in 
uporabnikov letališč, da oblikujejo načrte ukrepov v nepredvidljivih razmerah za zmanjšanje 
učinka večkratne prekinitve letov ter usklajeno organizacijo oskrbe in sprememb poti 
potnikov. Načrti so še posebej pomembni za pomoč potnikom, ki obtičijo na letališču v 
primeru, ko letalski prevoznik nenadoma preneha z opravljanjem poletov. Poročevalec meni, 
da je omejitev na 3 milijone potnikov za letališča previsoka in bi se morala znižati na 
1,5 milijona. Pri pripravi teh načrtov je pomembno sodelovanje nacionalnih, regionalnih ali 
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lokalnih organov (uvodna izjava 10, člen 5(5)). V ustreznih predlogih sprememb je 
poudarjena potreba po usklajenem ukrepanju vseh zadevnih strani, bolj natančna opredelitev 
vsebine načrtov v zvezi z informacijami in pomočjo potnikom in posebna obveznost letalskih 
prevoznikov, da vzpostavijo postopke za primer prekinitve leta (uvodna izjava 10a novo, člen 
5(5), člen 5(5a novo)). 

Izredne razmere:

Letalski prevozniki so lahko oproščeni obveznosti plačila odškodnine, če lahko dokažejo, da 
so problemi nastali zaradi določenih izrednih razmer. Vendar je razlaga tega pojma še vedno 
zelo nejasna. Na podlagi ustreznih sodb Sodišča je treba oblikovati bolj verodostojne 
evropske določbe. Namenjen v pomoč pri tem je seznam, priložen k uredbi, v katerem je 
posebna pozornost posvečena pojmu „tehnične napake“. Letalski prevozniki kot razlog za 
zamude ali odpovedi letov pogosto navedejo „tehnične napake“, tako da potnik nima 
možnosti, da bi se seznanil z okoliščinami. 

Revidirana uredba bi morala ponuditi bolj jasne smernice o izrednih razmerah, na podlagi 
katerih je letalski prevoznik oproščen plačila odškodnine. Poročevalec je podal pomembne 
predloge sprememb glede nezaključenega seznama, ki je priložen k predlogu Komisije. 
Najbolj daljnosežen predlog spremembe zadeva vprašanje, ali med izredne razmere sodijo 
tudi tehnične napake ali ne. Poročevalec se strinja z odločitvijo Sodišča v zadevi 
Wallentin/Herrmann, da tehnične pomanjkljivosti na splošno ne predstavljajo izrednih razmer. 
Tehnične napake se štejejo za izredne razmere izjemoma, če nastanejo zaradi okoliščin, na 
katere dejanski letalski prevoznik nima vpliva in ki ogrožajo varnost letenja ter onemogočajo 
normalno nadaljevanje leta.
Poleg tega je treba v predlogu spremembe pojasniti, da mora letalski prevoznik tudi v 
primeru, ko je prišlo do prekinitve leta zaradi izrednih razmer, dokazati, da je sprejel pravilne 
ukrepe, da bi preprečil odpoved leta. Letalski prevoznik je oproščen plačila odškodnine samo, 
če sta izpolnjena oba pogoja (člen 5(3)). 

Pravica do nastanitve:

Če so izpolnjeni ustrezni pogoji, pravica do nastanitve v primeru odpovedi, zamude 
povezovalnih letov ali velikih zamud praviloma ni sporna. Poročevalec se strinja s Komisijo, 
da je v primeru dolgotrajnih izrednih razmer treba omejiti sedaj neomejeno odgovornost 
letalskega prevoznika v zvezi z zagotovitvijo nastanitve. Vendar poročevalec v nasprotju s 
Komisijo predlaga samo omejitev stroškov nastanitve, ne pa njenega trajanja. Po njegovem 
mnenju so potniki, ki imajo največ težav zaradi dolgotrajnih izrednih razmer, upravičeni do 
enake obravnave kot tisti, ki so jim manj izpostavljeni. Izjemoma je mogoče omejiti stroške in 
trajanje oskrbe letalskega prevoznika za potnike, ki si sami uredijo nastanitev (uvodna izjava 
16, člen 9(4)). V združenih predlogih poročevalec upošteva tako interese potnikov kot tudi 
interese družb. 

Omejitev oskrbe v primeru izrednih razmer pa ne pomeni, da je letalski prevoznik oproščen 
obveznosti v zvezi z nastanitvijo (člen 9(4)).

Pravica do informacij: 
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Obveščanje potnikov in preglednost sta ključna elementa v okviru pregleda obstoječe uredbe. 
Gre za pravico potnikov, da so v primeru prekinitve leta na ustrezen način obveščeni o svojih 
pravicah na splošno, pa tudi o vzroku prekinitve, možnih drugih oblikah prevoza (člen 14(4)), 
dostopu do pritožbenih postopkov in pritožbenih obrazcev itd. Letalski prevozniki so glavni 
odgovorni in tudi najzanesljivejši vir za zagotavljanje teh informacij (uvodna izjava 20, 
člen 5(2)), zato poročevalec meni, da je obveščanje in pomoč potnikom mogoče znatno 
izboljšati z ustreznim zastopstvom letalskih prevoznikov na letališčih (člen 14 (1a novo)). 

Preglednost cen:

Potrebne so tudi izboljšave v zvezi s cenami vozovnic. Cene vozovnic so pogosto premalo 
pregledne, kar povzroča zmedo pri potnikih in otežuje primerjanje cen. Zakonodajalec mora 
zagotoviti, da bodo v uredbi takšne zlorabe večinoma izključene. Opredelitev pojma „cena 
vozovnice“ bi morala biti čim bolj jasna in celostna. Poročevalec zato predlaga, da se v 
opredelitev Komisije vključijo temeljne storitve, ki bodo vedno zajete v ceni vozovnice, kot je 
vstopni kupon, minimalna dovoljena prtljaga in stroški, povezani s plačili, kot je kreditna 
kartica (člen 2(s)).

Pritožbeni postopek:

K novemu členu 16a je bilo predlaganih več sprememb v zvezi z zahtevki in pritožbenimi 
postopki, da bi bila njegova vsebina usklajena z novo Direktivo o alternativnem reševanju 
sporov (2013/11/EU)[1]. Ta direktiva državam članicam nalaga, naj ustanovijo nacionalne 
organe za izvensodno reševanje sporov, ki bodo obravnavali pritožbe potnikov v prihodnosti. 
Poseben problem predstavlja odločitev letalskih prevoznikov, da zavrnejo sodelovanje v 
sistemih in postopkih alternativnega reševanja sporov. Zato je treba v uredbi določiti 
obveznost letalskih prevoznikov, da sodelujejo v sistemu alternativnega reševanja sporov. 
Pritožbeni postopek pri letalskem prevozniku ne vpliva na pravico potnika do dostopa do 
sodnega sistema in izvensodne rešitve spora (člen 16a(2)).

Zamude zaradi čakanja letal na vzletni stezi:

Poročevalec predlaga, da se zamuda zaradi čakanja letal na vzletni stezi opredeli glede na 
konec vkrcanja in ne glede na začetek, kot je predlagala Komisija, saj je vkrcanje odvisno od 
velikosti letala. Zamuda zaradi čakanja letal na vzletni stezi mora biti preračunana absolutno 
in ne glede na posamezno letalo (člen 2(w)). Predlog Komisije določa, da mora zamuda zaradi 
čakanja letal na vzletni stezi trajati najmanj pet ur, preden se smejo potniki izkrcati, kar je 
predolgo. Poročevalec predlaga skrajšanje zamude zaradi čakanja na vzletni stezi na dve uri.

Dovoljena prtljaga:

Pomemben primer pomanjkanja ustreznih informacij zadeva ravnanje letalskih prevoznikov v 
zvezi z dovoljeno prtljago potnikov. Nekateri letalski prevozniki potnikom dovolijo, da 
prinesejo na letalo en kos ročne prtljage, in zahtevajo doplačilo za vsak dodaten predmet, kot 
je na primer nakup na letališču. Če so potrebna doplačila, morajo biti informacije o dovoljeni 
prtljagi na voljo pred postopkom rezervacije, da se prepreči zmeda med potniki in omogoči 
primerjava cen (uvodna izjava 28, člen 6d(1)). 
                                               
[1] UL L 165, 18.6.2013, str. 63.
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Poleg tega je po mnenju poročevalca treba potnikom dovoliti, da poleg predpisane 
maksimalne dovoljene ročne prtljage na krov brezplačno prinesejo bistvene osebne predmete 
ali lastnino, vključno z blagom, ki ga kupijo na letališču (člen 6d (1a novo)). Manj restriktivna 
politika letalskih prevoznikov bo zmanjšala tudi upad prodaje v trgovinah na letališčih.

Več predlogov sprememb je bilo vloženih glede boljšega ravnanja z glasbili. Praviloma bi 
morali letalski prevozniki potniku dovoliti, da prinese glasbilo v potniško kabino letala. 
Glasbilo bi moralo soditi med dovoljeno ročno prtljago. Letalski prevozniki morajo spoštovati 
jasno navedbo stroškov in pogojev za prevoz na letalu. 

Izgubljena, poškodovana in z zamudo dostavljena prtljaga:

Na mnogih letališčih že obstaja posebna služba za zahtevke v zvezi s prtljago. To je treba 
razširiti na vsa letališča, da se poenostavi vložitev pritožb zaradi izgubljene, poškodovane in z 
zamudo dostavljene prtljage. Ta služba potnikom omogoča vložitev pritožb ob prihodu in 
pomaga pospešiti postopke. Poleg tega je treba pritožbeni obrazec standardizirati na ravni 
Evropske unije in ga dati na voljo v prilogi uredbe. Prednost priloge je, da bo obrazec 
preveden v vse jezike Evropske unije (uvodna izjava 31, člen 3(2)).


