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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och 
assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade 
flygningar och av förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar 
avseende lufttransport av passagerare och deras bagage
(COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0130),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0066/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
11 juli 20131,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den ...2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I mål C 22/11 (Finnair) fastställde 
domstolen att begreppet ”nekad 
ombordstigning” måste tolkas på så sätt att 
det inte enbart avser fall där 
ombordstigning nekas på grund av 
överbokning, utan även fall där 
ombordstigning nekas av andra skäl, 
exempelvis driftsmässiga skäl. När detta 
nu bekräftats finns det ingen anledning 
att ändra den nuvarande definitionen av 
begreppet ”nekad ombordstigning”.

(5) I mål C 22/11, Finnair, fastställde 
domstolen att begreppet ”nekad 
ombordstigning” måste tolkas på så sätt att 
det inte enbart avser fall där 
ombordstigning nekas på grund av 
överbokning, utan även fall där 
ombordstigning nekas av andra skäl, 
exempelvis driftsmässiga skäl. 
Definitionen av begreppet ”nekad 
ombordstigning” bör omfatta fall där den 
tidtabellsenliga avgångstiden har ändrats 
till en tidigare avgång vilket får till följd 
att en passagerare missar flygningen.

Or. en

Motivering

Den nuvarande definitionen av ”nekad ombordstigning” behöver ändras så att den omfattar 
fall där en passagerare missar en flygning för att avgångstiden har tidigarelagts.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Förordning (EG) nr 261/2004 är även 
tillämplig på passagerare som har bokat en 
flygtransport som en del av en paketresa. 
Det bör dock klargöras att passagerare inte 
får ackumulera liknande rättigheter, särskilt 
inte rättigheter enligt både denna 
förordning och rådets direktiv 90/314/EEG 
av den 13 juni 1990 om paketresor, 
semesterpaket och andra 
paketarrangemang. Passagerare bör kunna 
välja enligt vilken lag de ska lämna ett 

(6) Förordning (EG) nr 261/2004 är även 
tillämplig på passagerare som har bokat en 
flygtransport som en del av en paketresa. 
Det bör dock klargöras att passagerare inte 
får ackumulera liknande rättigheter, särskilt 
inte rättigheter enligt både denna 
förordning och rådets direktiv 90/314/EEG 
av den 13 juni 1990 om paketresor, 
semesterpaket och andra 
paketarrangemang. Passagerare bör kunna 
välja enligt vilken lag de ska lämna ett 
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skadeståndskrav, men bör inte kunna 
ackumulera kompensation för ett och 
samma problem enligt båda rättsakterna. 
Passagerare bör inte behöva bekymra sig 
om hur lufttrafikföretag och 
researrangörer fördelar sådana 
skadeståndskrav mellan sig.

skadeståndskrav, men bör inte kunna 
ackumulera kompensation för ett och 
samma problem enligt båda rättsakterna.

Or. en

Motivering

Genom att den sista meningen utgår klargörs att förordning (EG) nr 261/2004 och 
paketresedirektivet 90/314/EEG är två skilda rättsakter, vilket innebär att passagerare bör 
rikta sina krav enbart till det flygbolag som utför flygningen. Om skyldigheterna enligt 
förordning (EG) nr 261/2004 och paketresedirektivet sammanfaller kan passagerare 
emellertid välja enligt vilken lag de ska lämna ett skadeståndskrav.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att förbättra skyddsnivån bör
passagerare inte nekas att stiga ombord på 
en återresa inom ramen för en tur- och 
returbiljett till följd av att de inte har utfört 
utresan.

(7) För att förbättra skyddsnivån får
passagerare inte nekas att stiga ombord på 
en återresa inom ramen för en tur- och 
returbiljett till följd av att de inte har utfört 
utresan.

Or. en

Motivering

Syftet med denna bestämmelse bör vara ett tydligt förbud mot denna praxis.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) I nuläget bestraffas passagerare ibland 
för felaktigt stavade namn genom 
administrativa avgifter. Rimliga
korrigeringar av bokningsfel bör kunna 
göras kostnadsfritt förutsatt att de inte 
innebär någon ändring av avgångs- eller 
ankomsttid, datum, färdväg eller 
passagerare.

(8) I nuläget bestraffas passagerare ibland 
för felaktigt stavade namn genom 
administrativa avgifter. Korrigeringar av 
bokningsfel bör kunna göras kostnadsfritt 
förutsatt att de inte innebär någon ändring 
av avgångs- eller ankomsttid, datum, 
färdväg eller passagerare.

Or. en

Motivering

Begreppet ”rimliga” korrigeringar ger för stort tolkningsutrymme.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Vid ett inställt flyg bör det klargöras att 
valet mellan att få återbetalning eller 
fortsätta en resa genom ombokning eller på 
en senare dag är upp till passageraren och 
inte lufttrafikföretaget.

(9) Vid ett inställt flyg bör det klargöras att 
valet mellan att få återbetalning eller 
fortsätta en resa genom ombokning, senare 
samma dag eller på en senare dag är upp 
till passageraren och inte 
lufttrafikföretaget.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Ekonomiskt skydd för passagerare 
om ett flygbolag hamnar i svårigheter är 
en viktig del av ett effektivt system för 
passagerarrättigheter. För att stärka 
skyddet för flygpassagerare när 
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flygningar ställs in på grund av att 
lufttrafikföretag blir insolventa eller 
upphör med sin verksamhet på grund av 
att deras licens återkallas, bör 
lufttrafikföretag vara skyldiga att visa att 
de har tillräcklig säkerhet för 
återbetalning av erlagda belopp till 
passagerarna eller hemtransport av 
passagerarna.

Or. en

Motivering

Kravet på att lufttrafikföretag ska visa att de har tillräcklig säkerhet ger utrymme för flera 
åtgärder som lufttrafikföretag kan vidta för att skydda passagerarna vid insolvens. Andra 
alternativ skulle kunna omfatta en fond eller försäkring.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Flygplatser och flygplatsanvändare 
som lufttrafik- och marktjänstföretag bör 
samarbeta för att minimera konsekvenserna 
av flera störningar i flygtrafiken för 
passagerarna, genom att säkerställa att 
passagerarna får service och att 
ombokningar sker. För detta ändamål bör 
de tillsammans utarbeta beredskapsplaner 
för sådana fall.

(10) Flygplatsens ledningsenhet och 
flygplatsanvändare som lufttrafik- och 
marktjänstföretag och leverantörer av 
flygtrafiktjänst bör samarbeta för att 
minimera konsekvenserna av flera 
störningar i flygtrafiken för passagerarna, 
genom att säkerställa att passagerarna får 
service och att ombokningar sker. För detta 
ändamål bör de tillsammans utarbeta
beredskapsplaner för sådana fall i 
samarbete med nationella, regionala eller 
lokala myndigheter. Befintliga 
beredskapsplaner bör om nödvändigt 
anpassas i enlighet med detta.

Or. en

Motivering

Många flygplatser har redan beredskapsplaner som bör anpassas om det är nödvändigt. Det 
är nödvändigt att involvera nationella, regionala eller lokala myndigheter i utarbetandet av 
sådana planer, särskilt för mycket omfattande störningar.
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Lufttrafikföretag bör inrätta 
förfaranden och samordnade åtgärder för 
att ge adekvat information till strandsatta 
passagerare. I dessa förfaranden bör 
tydligt anges vem som är ansvarig på 
varje flygplats för att arrangera service, 
assistans, ombokning eller återbetalning, 
och processer och villkor bör fastställas 
för tillhandahållandet av dessa tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Förordning (EG) nr 261/2004 bör 
uttryckligen innefatta en rätt till 
kompensation för passagerare som 
drabbats av kraftiga förseningar, i linje 
med Europeiska unionens domstols dom i 
de förenade målen C-402/07 och C-432/07 
(Sturgeon). Samtidigt bör de 
tröskelvärden vars uppnående ger rätt till 
kompensation höjas, med hänsyn till de 
ekonomiska konsekvenserna för sektorn 
och behovet av att undvika ett ökat antal 
inställda flyg. För att få likvärdiga 
kompensationsvillkor för privatpersoner 
som reser inom EU bör tröskelvärdet vara 
detsamma för samtliga resor inom unionen 
men vara beroende av avståndet vid resor 
till eller från tredjeländer, så att man 
beaktar de operativa svårigheterna för 

(11) Förordning (EG) nr 261/2004 bör 
uttryckligen innefatta en rätt till 
kompensation för passagerare som 
drabbats av kraftiga förseningar, i linje 
med Europeiska unionens domstols dom i 
de förenade målen C-402/07 och C-432/07, 
Sturgeon. För att få likvärdiga 
kompensationsvillkor för privatpersoner 
som reser inom unionen bör tröskelvärdet 
vara detsamma för samtliga resor inom 
unionen men vara beroende av avståndet 
vid resor till eller från tredjeländer, så att 
man beaktar de operativa svårigheterna för 
lufttrafikföretag vid förseningar på 
avlägsna flygplatser.
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lufttrafikföretag vid förseningar på 
avlägsna flygplatser.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bygger på föredragandens ståndpunkt när det gäller de tröskelvärden 
vars uppnående ger rätt till kompensation vid försening. Föredraganden anser att dessa 
tröskelvärden bör fastställas i linje med domstolens dom i Sturgeon-målet, enligt vilken 
passagerare som drabbats av kraftiga förseningar, dvs. mer än tre timmar, beviljas samma 
rättigheter som passagerare vars flygningar ställts in.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Samma kompensationsbelopp bör 
tillämpas för alla flygningar inom 
unionen, oavsett avstånd. För flygningar 
från tredjeländer bör 
kompensationsbeloppet stå i förhållande 
till flygningens avstånd.

Or. en

Motivering

Föredraganden anser att kompensationsbeloppet bör vara detsamma för alla resor inom EU 
men bero på avstånd vid resor till och från tredjeländer, så att man beaktar de operativa 
svårigheterna för lufttrafikföretag vid förseningar på avlägsna flygplatser.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Med tanke på rättssäkerheten bör det i 
förordning (EG) nr 261/2004 uttryckligen 
anges att ändringar i flygtidtabeller har 
samma effekter på passagerare som 
kraftiga förseningar och följaktligen bör ge 

(12) Med tanke på rättssäkerheten bör det i 
förordning (EG) nr 261/2004 uttryckligen 
anges att ändringar i flygtidtabeller har 
samma effekter på passagerare som 
kraftiga förseningar eller nekad 
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upphov till samma rättigheter. ombordstigning och följaktligen bör ge 
upphov till samma rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Passagerare som missar en anslutande 
flygförbindelse bör erbjudas lämplig 
service i avvaktan på ombokning. I linje 
med principen om likabehandling bör dessa 
passagerare kunna begära kompensation på 
liknande grundval som de passagerare vars 
flyg försenas eller ställs in, mot bakgrund 
av graden av försening till resans slutliga 
bestämmelseort.

(13) Passagerare som missar en anslutande 
flygförbindelse på grund av ändring i 
tidtabellen eller försening bör erbjudas 
lämplig service i avvaktan på ombokning. I 
linje med principen om likabehandling bör 
dessa passagerare kunna begära 
kompensation på liknande grundval som de 
passagerare vars flyg försenas eller ställs 
in, mot bakgrund av graden av försening 
till resans slutliga bestämmelseort.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I princip bör det vara det 
lufttrafikföretag som orsakar ändringen i 
tidtabellen eller förseningen som är 
skyldigt att erbjuda service och 
ombokning. För att minska den 
ekonomiska belastningen på det berörda 
lufttrafikföretaget bör den kompensation 
som ska utbetalas till passageraren 
emellertid stå i förhållande till eventuella 
förseningar av föregående anslutande 
flygförbindelser på omstigningsstället.

Or. en

Motivering

Med tanke på det stora antal lufttrafikföretag som utför regionala kortdistansflygningar inom 
EU anser föredraganden att den ekonomiska belastning som uppstår genom 
kompensationsbetalningar bör minskas för dessa företag. Med detta i åtanke läggs ett 
tvåfaldigt villkor till av proportionalitetsskäl. Detta ska gälla när det lufttrafikföretag som 
utförde den föregående flygningen har orsakat en kort försening som leder till att 
passageraren missar den anslutande flygförbindelsen och därmed drabbas av en mycket 
längre försening innan resans slutliga bestämmelseort nås.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Ett lufttrafikföretag har i nuläget ett 
obegränsat ansvar för inkvartering av sina 
passagerare vid extraordinära 
omständigheter av långvarig karaktär. 
Denna osäkerhet kopplad till avsaknaden 
av en förutsebar tidsgräns kan äventyra 
lufttrafikföretagets ekonomiska stabilitet.
Lufttrafikföretaget bör således kunna 
begränsa servicen efter det att en viss tid 
förflutit. Beredskapsplanering och snabb 
ombokning bör vidare minska risken för att 
passagerare blir strandsatta under långa 
perioder.

(16) Ett lufttrafikföretag har i nuläget ett 
obegränsat ansvar för inkvartering av sina 
passagerare vid extraordinära 
omständigheter av långvarig karaktär. 
Lufttrafikföretaget bör emellertid kunna 
begränsa servicen när det gäller 
inkvarteringskostnader och, om 
passagerarna själva ordnat inkvartering, 
kostnader och service efter det att en viss 
tid förflutit. Beredskapsplanering och 
snabb ombokning bör vidare minska risken 
för att passagerare blir strandsatta under 
långa perioder.
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Or. en

Motivering

Vid mycket omfattande störningar bör det vara upp till alla involverade parter (myndigheter, 
flygplatser, flygbolag, hotell och passagerare) att ta på sig ett gemensamt ansvar för att 
hantera situationen. Flygbolagets serviceskyldighet får begränsas i fråga om 
inkvarteringskostnader per natt och per passagerare. Ett undantag från denna bestämmelse 
kan införas när passagerare själva ordnar inkvartering. I detta fall får flygbolaget begränsa 
kostnaderna för inkvartering och service efter en viss tid.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Passagerare bör inte bara informeras 
korrekt om sina rättigheter vid störningar i 
flygtrafiken utan bör också få adekvat 
information om orsaken till själva 
störningen, så snart som denna information 
blir tillgänglig. Denna information bör 
också ges när passageraren har förvärvat 
biljetten genom en förmedlare som är 
etablerad i unionen.

(20) Passagerare bör inte bara informeras 
korrekt om sina rättigheter vid störningar i 
flygtrafiken utan bör också få adekvat 
information om orsaken till själva 
störningen, så snart som denna information 
blir tillgänglig. Denna information bör 
också ges av lufttrafikföretaget när 
passageraren har förvärvat biljetten genom 
en förmedlare som är etablerad i unionen.

Or. en

Motivering

Lufttrafikföretaget är den enda tillförlitliga källan för information om orsakerna till 
störningar i flygtrafiken.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I mål C 139/11 (Moré mot KLM)
klargjorde Europeiska unionens domstol
att tidsfristerna för att väcka talan för att 
erhålla kompensation fastställs i enlighet 
med varje medlemsstats nationella 

(23) I mål C 139/11, Moré mot KLM, 
klargjorde domstolen att tidsfristerna för 
att väcka talan för att erhålla kompensation 
fastställs i enlighet med varje medlemsstats 
nationella bestämmelser. När det gäller 
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bestämmelser. tvistlösning utanför domstol fastställs 
tidsfristerna i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2013/11/EU om alternativ 
tvistlösning vid konsumenttvister och om 
ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 
och direktiv 2009/22/EG (direktivet om 
alternativ tvistlösning)1.
_________________________
1 EUT L 165, 18.6.2013, s. 65.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att skador på eller förlust av 
rörelsehjälpmedel ska kompenseras till sitt 
fulla värde bör lufttrafikföretag 
kostnadsfritt erbjuda personer med nedsatt 
rörlighet möjlighet att göra en särskild 
intresseförklaring, som i enlighet med 
Montrealkonventionen gör det möjligt för 
dem att begära full kompensation för 
förlust eller skada.

(27) För att skador på eller förlust av 
rörelsehjälpmedel ska kompenseras till sitt 
fulla värde bör lufttrafikföretag 
kostnadsfritt erbjuda personer med 
funktionshinder eller nedsatt rörlighet 
möjlighet att göra en särskild 
intresseförklaring, som i enlighet med 
Montrealkonventionen gör det möjligt för 
dem att begära full kompensation för 
förlust eller skada.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Passagerare är ibland osäkra på hur 
mycket bagage de får ta med ombord, när 
det gäller dimensioner, vikt eller antal. För 

(28) Passagerare är ibland osäkra på hur 
mycket bagage de får ta med ombord, när 
det gäller dimensioner, vikt eller antal. För 
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att passagerare ska ha full kännedom om 
hur mycket bagage de får ta med sig för 
den biljett de betalat, både i fråga om 
kabinbagage och lastrumsbagage, bör 
lufttrafikföretag klart ange vad som gäller, 
både vid bokningen och på flygplatsen.

att passagerare ska ha full kännedom om 
hur mycket bagage de får ta med sig för 
den biljett de betalat, både i fråga om 
kabinbagage och lastrumsbagage, bör 
lufttrafikföretag klart ange vad som gäller, 
före bokningen, i samtliga 
distributionskanaler inklusive 
datoriserade bokningssystem och vid 
incheckningen på flygplatsen. Arrangörer 
bör informera passagerare därefter.

Or. en

Motivering

Av öppenhetsskäl bör informationen också finnas att tillgå genom samtliga 
distributionskanaler, i synnerhet i de datoriserade bokningssystem som används för att boka 
de allra flesta flygbiljetter. Runt 70 procent av alla flygbiljetter i Europa säljs genom 
mellanhänder.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Med tanke på de korta tidsfristerna för 
att lämna in reklamationer angående 
förlorat, skadat eller försenat bagage bör
lufttrafikföretag ge passagerare möjlighet 
att lämna reklamationer genom att 
tillhandahålla ett formulär för detta på 
flygplatsen. Detta kan också ske genom 
den sedvanliga rapporten om drabbad 
egendom – PIR-rapporten (Property 
Irregularity Report).

(31) Med tanke på de korta tidsfristerna för 
att lämna in reklamationer angående 
förlorat, skadat eller försenat bagage bör en 
särskild tjänst för bagageanspråk inrättas 
på alla flygplatser, där passagerare har
möjlighet att lämna reklamationer vid 
ankomsten. Lufttrafikföretag ska 
tillhandahålla passagerarna en blankett för 
detta. Detta kan också ske genom den 
sedvanliga rapporten om drabbad egendom 
– PIR-rapporten (Property Irregularity 
Report). En unionsomfattande, 
harmoniserad reklamationsblankett bör 
upprättas i bilaga 2a till denna 
förordning.

Or. en
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Motivering

Av praktiska skäl bör det finnas en särskild tjänst för bagageanspråk på alla flygplatser, så 
att förfarandet kan göras snabbare och enklare. En harmoniserad, EU-omfattande 
reklamationsblankett bör göras tillgänglig tillsammans med den reviderade förordningen.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 1 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. I artikel 1.1 ska följande punkt 
införas:
”ca) Missad anslutande flygförbindelse.”

Or. en

Motivering

Införandet av den nya artikel 6a om ”Missad anslutande flygförbindelse” medför att 
definitionen av förordningens syfte i artikel 1.1 behöver ändras därefter.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Led g ska ersättas med följande:
”g) platsreservation: att passageraren 
har en biljett eller annat bevis som visar 
att platsreservationen har godkänts och 
registrerats av lufttrafikföretaget eller
arrangören,”

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget är i linje med den nya definitionen i artikel 2 led d.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led c
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”person med nedsatt rörlighet: en person 
som motsvarar definitionen i artikel 2 a i 
förordning (EG) nr 1107/2006 om 
rättigheter i samband med flygresor för 
personer med funktionshinder och personer 
med nedsatt rörlighet,”

”person med funktionshinder eller person 
med nedsatt rörlighet: en person som 
motsvarar definitionen i artikel 2 a i 
förordning (EG) nr 1107/2006 om 
rättigheter i samband med flygresor för 
personer med funktionshinder och personer 
med nedsatt rörlighet,”

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led ca (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 2 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Led j ska ersättas med följande:
”j) nekad ombordstigning: vägran att 
transportera passagerare på en flygning, 
trots att de har infunnit sig för 
ombordstigning enligt villkoren i 
artikel 3.2, förutom i de fall då det finns 
rimliga skäl att neka ombordstigning, 
t.ex. av hälso- eller säkerhetsskäl eller på 
grund av att resehandlingar är
ofullständiga; om tidtabellsenlig 
avgångstid för en flygning har 
tidigarelagts med den följd att en 
passagerare missar den flygningen ska 
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denna anses utgöra en flygning för vilken 
passageraren nekats ombordstigning,”

Or. en

Motivering

Aktuell definition av ”nekad ombordstigning” måste ändras för att omfatta de fall då en 
passagerare missar en flygning på grund av att avgångstiden har tidigarelagts.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led e
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 2 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

o) anslutande flygförbindelse: en flygning 
som inom ramen för ett transportavtal är 
avsedd att föra en passagerare till ett 
omstigningsställe där denne kan stiga på en 
annan avgående flygning eller, beroende 
på omständigheterna, den andra flygning 
som avgår från omstigningsstället,

o) anslutande flygförbindelse: en flygning 
som inom ramen för ett transportavtal och 
på grundval av en enda platsreservation 
är avsedd att föra en passagerare till ett 
omstigningsställe där denne kan stiga på en 
annan avgående flygning eller, i enlighet 
med artikel 6a, den andra flygning som 
avgår från omstigningsstället,

Or. en

Motivering

”En enda platsreservation” läggs till för att förtydliga och undvika problem när separata 
färdbiljetter köps tillsammans och en enda transaktion utförs. Artikel 6a läggs till och 
hänvisar till bestämmelserna om anslutande flygförbindelser.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led e
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 2 – led s

Kommissionens förslag Ändringsförslag

s) biljettpris: det fulla pris som betalas för 
en biljett och som innefattar flygresan och 

s) biljettpris: det fulla pris som betalas för 
en biljett och som innefattar flygresan och 
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alla tillämpliga skatter, avgifter och 
tilläggsavgifter som betalas för samtliga 
frivilliga och icke-frivilliga tjänster som 
ingår i biljetten,

alla tillämpliga skatter, avgifter och 
tilläggsavgifter som betalas för samtliga 
frivilliga och icke-frivilliga tjänster som 
ingår i biljetten.

I biljettpriset ingår alltid kostnader för 
incheckning, tillhandahållande av 
färdbiljetter och utfärdande av 
boardingkort, medförande av ett minsta 
bagage och nödvändiga artiklar samt alla 
kostnader i samband med betalning som 
t.ex. kreditkortskostnader,

Or. en

Motivering

För tydlighetens och jämförbarhetens skull måste ett grundpaket med tjänster som ingår i 
biljettpriset fastställas.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led e
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 2 – led t

Kommissionens förslag Ändringsförslag

t) flygpris: det värde som erhålls genom att 
man multiplicerar biljettpriset med det 
kvottal som motsvarar förhållandet mellan 
flygningens avstånd och det totala 
avståndet för alla resor som omfattas av 
biljetten,

t) flygpris: det värde som erhålls genom att 
man multiplicerar biljettpriset med det 
kvottal som motsvarar förhållandet mellan 
flygningens avstånd och det totala 
avståndet för alla resor som omfattas av 
biljetten; om man inte känner till 
biljettpriset ska värdet av eventuell 
återbetalning vara det tillägg som betalas 
för en premiumstol på flyget,

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag till ”flygpris” fungerar inte när flyget ingår i ett semesterpaket 
eftersom ”flygpriset” inte anges på biljetten. Ändringsförslaget syftar till att åtgärda detta. I 
tillägget till definitionen anges återbetalningsnivån till värdet av en premiumstol på aktuellt 
flyg. Definitionen bör tillämpas i samband med en partiell återbetalning efter en 
nedgradering.
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Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led e
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 2 – led w

Kommissionens förslag Ändringsförslag

w) fördröjning på marken: vid avgången, 
den period då luftfartyget är kvar på 
marken mellan den tidpunkt då 
passagerarna börjar stiga ombord och den 
tidpunkt då luftfartyget startar eller, vid 
ankomsten, perioden mellan luftfartygets 
landning och den tidpunkt då passagerarna 
börjar stiga av,

w) fördröjning på marken: vid avgången, 
den period då luftfartyget är kvar på 
marken mellan den tidpunkt då 
passagerarna har stigit ombord och den 
tidpunkt då luftfartyget startar eller, vid 
ankomsten, perioden mellan luftfartygets 
landning och den tidpunkt då passagerarna 
börjar stiga av,

Or. en

Motivering

Boardingtiden som sådan bör inte omfatta förseningar på marken eftersom det beror på 
flygplanets storlek. Förseningen bör beräknas i absoluta termer och inte i förhållande till 
varje flygplan.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led a (i det svenska COM-dokumentet: led f)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 3 – punkt 2 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) har en bekräftad platsreservation på den 
berörda flygningen och, utom i händelse av 
inställd flygning enligt artikel 5 eller 
ändring av tidtabellen enligt artikel 6, har 
inställt sig för ombordstigning

a) har en bekräftad platsreservation på den 
berörda flygningen och, utom i händelse av 
inställd flygning enligt artikel 5 eller 
ändring av tidtabellen enligt artikel 6 eller i 
samband med en anslutande 
flygförbindelse i enlighet med artikel 6a, 
har inställt sig för ombordstigning 

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget ändrar texten i enlighet med den nya artikeln 6a om ”missad anslutande 
flygförbindelse”.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led aa (i det svenska COM-dokumentet: led fa) (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Denna förordning ska inte tillämpas 
på passagerare som reser gratis eller till 
ett reducerat biljettpris som varken 
direkt eller indirekt är tillgängligt för 
allmänheten. Den ska emellertid 
tillämpas på passagerare som har 
biljetter som ett lufttrafikföretag eller en 
arrangör utfärdat genom bonussystem 
eller annat kommersiellt program.”

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är i linje med den nya definitionen i artikel 2 led d.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led b (i det svenska COM-dokumentet: led g)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8.6 ska denna förordning endast 
tillämpas på passagerare som befordras 
med flygplan med motor. När en del av 
resan i enlighet med ett transportavtal 
utförs genom ett annat transportsätt eller på 

”4. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 8.6 ska denna förordning endast 
tillämpas på passagerare som befordras 
med flygplan med motor. När en del av 
resan i enlighet med ett transportavtal 
utförs genom ett annat transportsätt eller på 
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en helikopter ska emellertid denna 
förordning tillämpas på hela resan, och 
den del av resan som utförs genom ett 
annat transportsätt ska vid tillämpningen av 
denna förordning betraktas som en 
anslutande flygförbindelse.”

en helikopter ska emellertid artikel 6a
tillämpas på hela resan, och den del av 
resan som utförs genom ett annat 
transportsätt ska vid tillämpningen av 
denna förordning betraktas som en 
anslutande flygförbindelse.”

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led c (i det svenska COM-dokumentet: led h)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”6. Denna förordning ska också tillämpas 
på passagerare som befordras enligt ett 
paketreseavtal, men ska inte påverka 
passagerares rättigheter enligt rådets 
direktiv 90/314/EEG. En passagerare ska 
ha rätt att lägga fram skadeståndskrav 
enligt denna förordning och enligt rådets 
direktiv 90/314/EEG, men får i fråga om 
samma omständigheter inte ackumulera 
rättigheter enligt båda rättsakterna, om 
rättigheterna syftar till att skydda samma 
intresse eller har samma mål. Denna 
förordning ska inte tillämpas i sådana fall 
då en paketresa ställs in eller försenas av 
andra orsaker än inställd eller försenad 
flygning.”

”6. Denna förordning ska också tillämpas 
på flygpassagerare som befordras enligt ett 
paketreseavtal, men ska inte påverka 
passagerares rättigheter enligt rådets 
direktiv 90/314/EEG. En passagerare ska 
ha rätt att lägga fram skadeståndskrav 
enligt denna förordning till 
lufttrafikföretaget och enligt rådets 
direktiv 90/314/EEG till arrangören, men 
får i fråga om samma omständigheter inte 
ackumulera rättigheter enligt båda 
rättsakterna, om rättigheterna syftar till att 
skydda samma intresse eller har samma 
mål. Denna förordning ska inte tillämpas i 
sådana fall då en paketresa ställs in eller 
försenas av andra orsaker än inställd eller 
försenad flygning.”

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget har införts för att förtydliga. Förordning (EG) nr 261/2004 och 
direktiv 90/314/EEG om paketresor är två olika rättsakter. Det måste tydligt anges att 
passagerare inte kan ackumulera rättigheter enligt båda rättsakterna.
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led a (i det svenska COM-dokumentet: led i)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Punkt 3 ska ersättas med följande: utgår
”3. Om passagerare nekas 
ombordstigning mot sin vilja ska 
lufttrafikföretaget omedelbart 
kompensera dem i enlighet med artikel 7 
och erbjuda assistans i enlighet med 
artikel 8. Om passageraren väljer 
ombokning vid snarast möjliga tidpunkt 
enligt artikel 8.1 b och när avgångstiden 
är minst två timmar efter den 
ursprungliga avgångstiden, ska 
lufttrafikföretaget erbjuda passageraren 
service i enlighet med artikel 9.”

Or. en

Motivering

Enligt den befintliga förordningen ska artikel 9 börja tillämpas utan dröjsmål. Detta ska inte 
ändras. Passagerare som utan vållande nekas att flyga ska inte under tiden fram till avgång 
behöva vänta i upp till två timmar på förfriskningar enligt artikel 9.1 a.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led b (i det svenska COM-dokumentet: led j)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Punkterna 1, 2 och 3 ska också gälla 
för returbiljetter där passageraren nekas 
att stiga ombord på en återresa till följd av 
att denne inte utfört utresan eller inte 
betalat en tilläggsavgift för detta ändamål.

”4. Passagerare får inte nekas att stiga 
ombord på en återresa till följd av att denne 
inte utfört utresan på en returbiljett eller 
inte betalat en tilläggsavgift för detta 
ändamål. Om passagerare av sådana skäl 
nekas ombordstigning mot sin vilja ska 
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punkterna 1 och 2 tillämpas. 
Lufttrafikföretaget ska dessutom 
omedelbart kompensera berörda 
passagerare i enlighet med artikel 7 och 
erbjuda dem assistans i enlighet med 
artiklarna 8 och 9.

Or. en

Motivering

Den praxis som tillämpas av lufttrafikföretagen står i strid med konsumentintresset och ska i 
framtiden förhindras genom en tydlig rättslig grund. När det gäller tillämpningen av artikel 9 
hänvisas till föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led b (i det svenska COM-dokumentet: led j)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När en passagerare eller förmedlare som 
agerar för passagerarens räkning 
rapporterar felaktigt stavade namn för en 
eller flera passagerare som inkluderas i ett 
och samma transportavtal och detta kan 
leda till nekad ombordstigning, ska 
lufttrafikföretaget korrigera detta
åtminstone en gång under perioden fram 
till 48 timmar före avgång utan att debitera 
passageraren eller förmedlaren någon 
tilläggsavgift, utom när lufttrafikföretaget 
hindras att göra detta enligt nationell eller 
internationell lagstiftning.”

5. När en passagerare eller förmedlare som 
agerar för passagerarens räkning 
rapporterar felaktigt stavade namn för en 
eller flera passagerare som inkluderas i ett 
och samma transportavtal och detta kan 
leda till nekad ombordstigning, ska 
lufttrafikföretaget korrigera dessa 
felaktigheter åtminstone en gång under 
perioden fram till 48 timmar före avgång 
utan att debitera passageraren eller 
förmedlaren någon tilläggsavgift, utom när 
lufttrafikföretaget hindras att göra detta 
enligt nationell eller internationell 
lagstiftning.”

Or. en

Motivering

Eftersom felstavningar sker av många olika anledningar ska man i ändringsförslaget se till 
att mer än ett felaktigt stavat namn kan korrigeras.
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Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3 – led ba (i det svenska COM-dokumentet: led ja) (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Följande punkt ska läggas till:

”5a. Punkterna 1, 2 och 3 ska också gälla 
när passageraren missar flygningen på 
grund av att
– luftfartyget lyfte före tidtabellsenlig 
avgångstid och passageraren kom i tid till 
flygplatsen i enlighet med artikel 3.2, eller 
– flygningens tidtabellsenliga avgångstid 
tidigarelades och passageraren 
informerades inte om detta minst 
24 timmar i förväg; bevisbördan för att 
passageraren informerades i god tid om 
ändrad tidtabellsenlig avgångstid ska 
åvila lufttrafikföretaget.”

Or. en

Motivering

I många fall har passageraren varit i tid men luftfartyget lyfte före tidtabellsenlig avgångstid. 
Det bör förtydligas att detta är en form av nekad ombordstigning.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led a (i det svenska COM-dokumentet: led k)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”a) av det lufttrafikföretag som utför 
flygningen erbjudas ett val mellan 
återbetalning, fortsättning av resan genom 
ombokning eller resa på ett senare datum, i 
enlighet med artikel 8, och

”a) av det lufttrafikföretag som utför 
flygningen erbjudas ett val mellan 
återbetalning, fortsättning av resan genom 
ombokning eller resa senare samma dag 
eller på ett senare datum, i enlighet med 
artikel 8, och
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Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led aa (i det svenska COM-dokumentet: led ka) (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. När passagerarna underrättas om att 
flygningen ställs in, ska 
lufttrafikföretaget eller arrangören 
informera dem fullt ut om deras 
rättigheter i enlighet med artikel 5.1 och 
om möjliga alternativa transportmedel.”

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att stärka passagerarnas rätt till information när en flygning 
ställs in. 

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led b (i det svenska COM-dokumentet: led l)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Det lufttrafikföretag som utför 
flygningen ska inte vara skyldigt att betala 
kompensation enligt artikel 7, om det kan 
visa att den inställda flygningen beror på 
extraordinära omständigheter och att
inställningen av flygningen inte skulle ha 
kunnat undvikas även om alla rimliga
åtgärder hade vidtagits. Sådana 
extraordinära omständigheter får bara 
åberopas i den utsträckning som de 

”3. Det lufttrafikföretag som utför 
flygningen ska inte vara skyldigt att betala 
kompensation enligt artikel 7, om det kan 
visa att följande två villkor uppfylls:
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påverkar den berörda flygningen eller den 
tidigare flygning som utförts med samma 
luftfartyg.”

– Den inställda flygningen beror på 
extraordinära omständigheter.
– Inställningen av flygningen skulle inte ha 
kunnat undvikas även om alla åtgärder 
hade vidtagits på korrekt sätt.

När tekniska problem uppstår i samband 
med sådana extraordinära omständigheter 
får de bara åberopas i den utsträckning som 
de påverkar den berörda flygningen eller 
den tidigare flygning som utförts med 
samma luftfartyg.”

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga att båda villkoren måste uppfyllas för att 
lufttrafikföretag inte ska vara skyldiga att betala kompensation när en flygning ställs in. 
Orden ”på korrekt sätt” lämnar mindre tolkningsutrymme när det gäller alla åtgärder som 
måste vidtas för att undvika att en flygning ställs in.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led c (i det svenska COM-dokumentet: led m)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. På flygplatser med en årlig trafikvolym 
av minst tre miljoner passagerare under 
minst tre på varandra följande år ska 
flygplatsens ledningsenhet se till att 
verksamheten på flygplatsen och för
flygplatsanvändarna, särskilt 
lufttrafikföretagen och 
marktjänstföretagen, samordnas med hjälp 
av en lämplig beredskapsplan för möjliga 
situationer där flera flyg ställs in och/eller
försenas vilket leder till att ett betydande 
antal passagerare blir strandsatta på 
flygplatsen, inbegripet när flygbolag blir 

”5. På flygplatser med en årlig trafikvolym 
av minst en och en halv miljoner
passagerare under minst tre på varandra 
följande år ska flygplatsens ledningsenhet, 
i samarbete med flygplatsanvändarna, 
särskilt lufttrafikföretagen och 
marktjänstföretagen, leverantörer av 
flygtrafiktjänst och flygplatsens 
försäljningsställen upprätta en lämplig 
beredskapsplan som ska säkerställa 
lämplig samordning av flygplatsen och 
flygplatsanvändarna för möjliga 
situationer där flera flyg ställs in och/eller 
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insolventa eller får sin licens återkallad. 
Beredskapsplanen ska säkerställa att 
strandsatta passagerare får tillräcklig 
information och assistans. Flygplatsens 
ledningsenhet ska meddela 
beredskapsplanen och alla ändringar av den 
till det nationella tillsynsorgan som utsetts i 
enlighet med artikel 16. På flygplatser vars 
trafikvolym inte når upp till den ovan 
nämnda tröskeln ska flygplatsens 
ledningsenhet göra alla rimliga insatser för 
att samordna flygplatsanvändarnas 
verksamhet och för att assistera och 
informera strandsatta passagerare vid 
sådana situationer.”

försenas vilket leder till att ett betydande 
antal passagerare blir strandsatta på 
flygplatsen, inbegripet när flygbolag blir 
insolventa eller får sin licens återkallad. I 
förekommande fall ska även relevanta 
nationella, regionala eller lokala 
myndigheter och organisationer delta i 
upprättandet av beredskapsplanen. 
Flygplatsens ledningsenhet ska meddela 
beredskapsplanen och alla ändringar av den 
till det nationella tillsynsorgan som utsetts i 
enlighet med artikel 16. På flygplatser vars 
trafikvolym inte når upp till den ovan 
nämnda tröskeln ska flygplatsens 
ledningsenhet göra alla rimliga insatser för 
att samordna flygplatsanvändarnas 
verksamhet och för att assistera och 
informera strandsatta passagerare vid 
sådana situationer.”

Or. en

Motivering

I passagerarnas intresse anses gränsen på tre miljoner passagerare per år på flygplatser 
vara alltför hög och den bör sänkas till 1,5 miljoner. När det gäller upprättandet av 
beredskapsplaner måste det tydligt framgå att alla flygplatsanvändare och alla nationella, 
regionala eller lokala myndigheter måste delta. Det viktigaste målet som ska uppnås när 
beredskapsplaner upprättas är att säkerställa lämplig samordning mellan alla berörda 
parter.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led ca (i det svenska COM-dokumentet: led ma) (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 5 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 5a:
”5a. Lufttrafikföretag får inte minska 
sina skyldigheter enligt denna förordning 
och den beredskapsplan som anges i 
punkt 5 ska upprättas för att fastställa 
samordnade åtgärder när så behövs i syfte 
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att säkerställa att strandsatta passagerare, 
i synnerhet personer med funktionshinder 
och personer med nedsatt rörlighet, får 
tillräcklig information och assistans i 
synnerhet avseende
– tillhandahållandet av information till 
strandsatta passagerare på väg till eller på 
flygplatsen för att påbörja sin resa,
– tillhandahållandet av inkvartering på 
plats när ett stort antal strandsatta 
passagerare överstiger tillgången till 
hotellrum,
– tillhandahållandet av information och 
assistans till passagerare som drabbas av 
de begränsningar som anges i artikel 9.4 
och artikel 5, och
– ombokning av strandsatta passagerare 
till alternativa transportörer och 
transportmedel, till begränsad kostnad 
eller kostnadsfritt för passageraren när 
trafikföretaget har upphört med sin 
verksamhet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget hör nära samman med föregående ändringsförslag till artikel 5.5. Det 
syftar till att mer exakt ange vad beredskapsplanerna ska innehålla när det gäller information 
och assistans. Behoven hos personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet 
kräver särskild uppmärksamhet.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led cb (i det svenska COM-dokumentet: led mb) (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 5 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 5b:
”5b. Lufttrafikföretag ska utarbeta och 
införa detaljerade förfaranden för att 
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effektivt och konsekvent kunna följa 
bestämmelserna i denna förordning, 
framför allt när det gäller förseningar, 
inställda flygningar, nekad 
ombordstigning, kraftiga störningar och 
insolvens. Det ska tydligt framgå av 
förfarandena vilken företrädare för 
lufttrafikföretaget som ska ha ansvaret för 
att arrangera service, assistans, 
ombokning eller återbetalning vid de olika 
flygplatserna. Dessutom ska processerna 
och villkoren för att tillhandahålla de 
tjänsterna beskrivas. Lufttrafikföretaget 
ska meddela dessa förfaranden och alla 
eventuella ändringar av dem till det 
nationella tillsynsorgan som utsetts enligt 
artikel 16.”

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 4 – led cc (i det svenska COM-dokumentet: led mc) (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 5 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 5c:
”5c. Om en flygning ställs in på grund av 
att ett lufttrafikföretag går i konkurs eller 
ställer in verksamheten eftersom licensen 
återkallats ska passagerarna ha rätt till 
återbetalning eller returflygning till den 
första avgångsorten i enlighet med 
artikel 8.1 a och rätt till service enligt 
artikel 9. Lufttrafikföretagen ska kunna 
nöjaktigt styrka att de har säkerhet för 
kostnaderna för återbetalning och 
returflygning till den första 
avgångsorten.”

Or. en
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Motivering

När ett lufttrafikföretag lägger ned verksamheten saknar många passagerare möjligheter att 
kräva ersättning för kostnaderna för sina outnyttjade biljetter från företaget eller att bli 
hemskickade om de strandsatts utomlands. För att fylla igen denna lucka i passagerarskyddet 
föreslår föredraganden att kommissionens förslag till förordning ändras genom att man inför 
en bestämmelse som erbjuder ett skydd som liknar det som erbjuds kunder på paketresor 
enligt direktiv 90/314/EEG om paketresor. Lufttrafikföretagens skyldighet att nöjaktigt styrka 
att de har säkerhet ger dem utrymme för att vidta nödvändiga åtgärder, såsom att bygga upp 
fonder eller teckna försäkringar.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det lufttrafikföretag som utför 
flygningen har rimlig anledning att anta att 
en flygning kommer att försenas eller när 
lufttrafikföretaget senarelägger den 
tidtabellsenliga avgångstiden, i förhållande 
till den ursprungliga tidtabellsenliga 
avgångstiden, ska lufttrafikföretaget 
erbjuda passagerarna följande:

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) När förseningen uppgår till minst
fem timmar och innefattar en eller flera 
nätter, den assistans som anges i 

ii) När förseningen uppgår till minst
tre timmar och innefattar timmar under 
natten, den assistans som anges i 
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artikel 9.1 b och c. artikel 9.1 b och c.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget överensstämmer med EU-domstolens dom i de förenade målen C-402/07 
och C-432/07, Sturgeon mot Condor och Böck & Lepuschitz mot Air France, enligt vilken 
passagerare som drabbas av kraftiga förseningar, dvs. förseningar som är längre än tre 
timmar, tillerkänns samma rättigheter som passagerare vilkas flygningar ställts in. 
Tröskelpunkten på fem timmar har därför ersatts med en på tre timmar.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) När förseningen uppgår till minst
fem timmar, den assistans som anges i 
artikel 8.1 a.

iii) När förseningen uppgår till minst
tre timmar, den assistans som anges i 
artikel 8.1.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget överensstämmer med EU-domstolens dom i de förenade målen C-402/07 
och C-432/07, Sturgeon mot Condor och Böck & Lepuschitz mot Air France, enligt vilken 
passagerare som drabbas av kraftiga förseningar, dvs. förseningar som är längre än tre 
timmar, tillerkänns samma rättigheter som passagerare vilkas flyg ställts in. Tröskelpunkten 
på fem timmar har därför ersatts med en på tre timmar. Se också ändringsförslaget till 
artikel 6.1 ii.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Följande punkt ska införas:
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”1a. När det lufttrafikföretag som utför 
flygningen flyttar fram den planerade 
avgångstiden med mer än tre timmar ska 
det erbjuda passagerarna återbetalning 
enligt artikel 8.1 a eller ombokning enligt 
artikel 8.1 b. Passageraren får på egen 
hand organisera sin ombokning och 
kräva återbetalning av motsvarande 
kostnader om lufttrafikföretaget som utför 
flygningen inte erbjuder alternativet 
ombokning enligt artikel 8.1 b.”

Or. en

Motivering

Om den ändrade tidtabellen innebär en alltför stor skillnad ska passagerarna erbjudas en 
möjlighet att begära återbetalning eller ombokning. Enligt den nya bestämmelsen i 
artikel 8.6 a ska passagerarna dessutom erbjudas möjligheten att själva göra ombokningen 
och begära återbetalning av kostnaderna i samband därmed om lufttrafikföretaget som utför 
flygningen inte erbjuder en möjlighet till ombokning.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) minst fem timmar efter den 
tidtabellsenliga ankomsttiden, i fråga om 
alla resor inom gemenskapen och resor till 
eller från tredjeländer på högst 
3 500 kilometer,

a) minst tre timmar efter den 
tidtabellsenliga ankomsttiden, i fråga om 
alla resor inom unionen och resor till eller 
från tredjeländer på högst 3 500 kilometer,

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget överensstämmer med EU-domstolens dom i de förenade målen C-402/07 
och C-432/07, Sturgeon mot Condor och Böck & Lepuschitz mot Air France, enligt vilken 
passagerare som drabbas av kraftiga förseningar, dvs. förseningar som är längre än tre 
timmar, tilldelas samma rättigheter som passagerare vilkas flyg ställts in. Föredraganden 
föreslår därför att tröskelpunkten på fem timmar ersätts med en på tre timmar. 
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Föredraganden delar emellertid kommissionens ståndpunkt att tröskelpunkterna bör vara 
desamma för alla resor inom EU. 

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) minst nio timmar efter den 
tidtabellsenliga ankomsttiden, i fråga om 
resor till eller från tredjeländer på mellan 
3 500 och 6 000 kilometer,

b) minst fem timmar efter den 
tidtabellsenliga ankomsttiden, i fråga om 
resor till eller från tredjeländer på över 
3 500 kilometer,

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) minst tolv timmar efter den 
tidtabellsenliga ankomsttiden, i fråga om 
resor till eller från tredjeländer på minst 
6 000 kilometer.

utgår

Or. en
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Motivering

Enligt förslaget ska tröskelpunkterna på minst tolv timmar och minst 6 000 km tas bort för att 
förenkla artikel 6.2 och skapa större klarhet för lufttrafikföretag och passagerare. 
Borttagandet av led c följer samma logik som ändringsförslagen till artikel 6.2a och b, där 
tröskelpunkten anges till högst 3 500 km respektive minst 3 500 km. Ingen annan tröskelpunkt 
bör förekomma.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Ett lufttrafikföretag ska inte vara 
skyldigt att betala kompensation enligt 
artikel 7, om det kan visa att förseningen 
eller tidtabellsändringen beror på 
extraordinära omständigheter och att
förseningen eller tidtabellsändringen inte 
skulle ha kunnat undvikas även om alla
rimliga åtgärder hade vidtagits. Sådana 
extraordinära omständigheter får bara 
åberopas i den utsträckning som de 
påverkar den berörda flygningen eller den 
tidigare flygning som utförts med samma 
luftfartyg.

4. Ett lufttrafikföretag ska inte vara 
skyldigt att betala kompensation enligt 
artikel 7, om det kan visa att följande två 
villkor är uppfyllda: 

– Förseningen eller tidtabellsändringen 
beror på extraordinära omständigheter.
– Förseningen eller tidtabellsändringen
skulle inte ha kunnat undvikas även om 
alla åtgärder hade vidtagits på korrekt sätt.

När tekniska brister uppstår i samband 
med sådana extraordinära omständigheter
får de bara åberopas i den utsträckning som 
de påverkar den berörda flygningen eller 
den tidigare flygning som utförts med 
samma luftfartyg.

Or. en
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Motivering

Ändringen stämmer överens med ändringen av artikel 5.3. Syftet är att förtydliga att båda 
villkoren måste vara uppfyllda för att lufttrafikföretaget som utför flygningen ska vara 
undantaget från kravet att betala ersättning för kraftiga förseningar. Ordet ”korrekt” lämnar 
mindre utrymme för tolkningar av de åtgärder som behöver vidtas för att undvika att 
flygningen ställs in.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 5
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När en fördröjning på marken 
överskrider en timme ska 
lufttrafikföretaget, med förbehåll för 
säkerhetskrav, kostnadsfritt erbjuda toalett 
och dricksvatten och säkerställa att 
passagerarutrymmet värms upp eller kyls 
ned på lämpligt sätt och att tillräcklig 
medicinsk vård finns tillgänglig vid behov. 
När en fördröjning på marken har pågått i 
högst fem timmar ska luftfartyget 
återvända till gaten eller till något annat 
lämpligt avstigningsställe, där passagerarna 
kan stiga av och erhålla den assistans som 
avses i punkt 1, såvida det inte finns 
säkerhetsskäl till att luftfartyget inte kan 
lämna sin position på marken.

5. När en fördröjning på marken 
överskrider en timme ska 
lufttrafikföretaget, med förbehåll för 
säkerhetskrav, kostnadsfritt erbjuda toalett 
och dricksvatten och säkerställa att 
passagerarutrymmet värms upp eller kyls 
ned på lämpligt sätt och att tillräcklig 
medicinsk vård finns tillgänglig vid behov. 
När en fördröjning på marken har pågått i 
högst två timmar ska luftfartyget återvända 
till gaten eller till något annat lämpligt 
avstigningsställe, där passagerarna kan 
stiga av och erhålla den assistans som 
avses i punkt 1, såvida det inte finns 
säkerhetsskäl till att luftfartyget inte kan 
lämna sin position på marken.

Or. en

Motivering

Att förseningen på marken ska pågå i minst fem timmar innan passagerarna får stiga av 
verkar för mycket och denna tidsgräns bör ersättas av två timmar.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6a – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När en passagerare missar en anslutande 
flygförbindelse till följd av en försening av 
eller tidtabellsändring för en föregående 
flygning ska det EG-lufttrafikföretag som 
utför denna anslutande flygförbindelse 
erbjuda passageraren

1. När en passagerare missar en anslutande 
flygförbindelse till följd av en försening av 
eller tidtabellsändring för en föregående 
flygning ska det EU-lufttrafikföretag som 
utför denna föregående flygförbindelse 
erbjuda passageraren

Or. en

Motivering

Passagerare som missar anslutande flygförbindelse bör erbjudas service, assistans, 
ombokning och kompensation av det föregående lufttrafikföretag som har orsakat förseningen 
vid transfereringspunkten och inte av det lufttrafikföretag som svarar för den anslutande 
flygning som avgår i rätt tid.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6a – punkt 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) när den tidtabellsenliga avgångstiden 
för den alternativa flygning eller andra typ 
av transport som erbjuds enligt artikel 8 
ligger minst fem timmar efter den 
tidtabellsenliga avgångstiden för den 
missade flygförbindelsen och om 
förseningen innefattar en eller flera nätter, 
den assistans som avses i artikel 9.1 b 
och c.

iii) när den tidtabellsenliga avgångstiden 
för den alternativa flygning eller andra typ 
av transport som erbjuds enligt artikel 8 
ligger minst fem timmar efter den 
tidtabellsenliga avgångstiden för den 
missade flygförbindelsen och om 
förseningen innefattar timmar under 
natten, den assistans som avses i 
artikel 9.1 b och c.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget ligger i linje med de tidigare ändringarna av tröskelpunkter i artikel 6. 
Dessutom krävs det förtydliganden eftersom den nuvarande formuleringen kan missförstås i 
den meningen att logi endast erbjuds som kompensation om förseningen innefattar en hel 
natt.
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Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en passagerare missar en anslutande 
flygförbindelse till följd av att en
föregående anslutande flygförbindelse 
försenats ska passageraren ha rätt till 
kompensation enligt artikel 6.2 från det
EG-lufttrafikföretag som utfört den 
föregående flygningen. I detta fall ska 
förseningen beräknas i förhållande till den 
tidtabellsenliga tiden för ankomst till den 
slutliga bestämmelseorten.

2. När en passagerare missar en anslutande 
flygförbindelse till följd av en 
tidtabellsändring eller att föregående 
anslutande flygförbindelse försenats vid 
transferpunkten med minst 90 minuter
ska passageraren ha rätt till kompensation 
enligt artikel 6.2 från det
EG-lufttrafikföretag som utfört den 
föregående flygningen. I detta fall ska den 
totala förseningen beräknas i förhållande 
till den tidtabellsenliga tiden för ankomst 
till den slutliga bestämmelseorten.

Or. en

Motivering

Ändringen syftar till att minska den oproportionerliga finansiella bördan för det första 
lufttrafikföretaget, som kan vara en regional matarlinje som drabbats av en kortvarig 
försening. Ett tröskelvärde på 90 minuter eller mer för den föregående flygningens försening i 
transfereringspunkten skulle ge passagerarna rätt till ersättning under förutsättning att 
förseningen till resans slutliga bestämmelseort är mer än tre respektive fem timmar. Detta 
dubbla villkor är motiverat om det EU-lufttrafikföretag som utfört den föregående flygningen 
orsakar en kortare försening som resulterar i en betydligt kraftigare försening till den slutliga 
bestämmelseorten. 

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punkterna 1 och 2 ska också gälla för 
lufttrafikföretag från tredjeland som utför 
en anslutande flygförbindelse till eller från 

4. Punkterna 1 och 2 ska också gälla för 
lufttrafikföretag från tredjeland som utför 
en anslutande flygförbindelse från en 



PE510.868v02-00 40/78 PR\1002222SV.doc

SV

en flygplats i EU.” flygplats i EU till en annan flygplats i EU,
eller från en flygplats i EU till en flygplats 
utanför EU.”

Or. en

Motivering

Ändringen är nödvändig för att garantera överensstämmelsen med artikel 3.1 om 
förordningens syfte och för att undvika problem i samband med extraterritorialitet när det 
gäller lufttrafikföretag från tredjeländer. 

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led a (i det svenska COM-dokumentet: led n)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) I punkt 1 ska ordet ”flygningar” 
ersättas med ”resor”.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag läggs fram i anslutning till de ändringar som följer av artikel 7.1 a, b 
och c i den nuvarande förordningen. Ersättningen av ordet ”flygningar” med ”resor” tas upp 
i de ändringsförslagen. 

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led aa (i det svenska COM-dokumentet: led na) (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Punkt 1 a ska utgå.

Or. en
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Motivering

Denna ändring görs i anslutning till ändringarna av artikel 7.1 b och c i den nuvarande 
förordningen som syftar till att underlätta tillämpningen av det nuvarande systemet och öka 
tydligheten för passagerare och lufttrafikföretag. Föredraganden föreslår att 
tröskelpunkterna och ersättningsbeloppen förenklas genom att man inför följande gränser: 
300 euro för alla flygningar inom EU (oberoende av flygsträcka), 300 euro för alla andra 
flygningar upp till ett avstånd av 3 500 km och 600 euro för alla övriga flygningar som är 
längre än 3 500 km. 

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led ab (i det svenska COM-dokumentet: led nb) (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Artikel 1 b ska ersättas med följande:
”b) 300 euro för alla resor inom EU, och 
för alla övriga resor på högst
3 500 kilometer,”

Or. en

Motivering

Denna ändring görs i anslutning till ändringarna av artikel 7.1 b och c i den nuvarande 
förordningen som syftar till att underlätta tillämpningen av det nuvarande systemet och öka 
tydligheten för passagerare och lufttrafikföretag. Föredraganden föreslår att 
tröskelpunkterna och ersättningsbeloppen förenklas genom att man inför följande gränser: 
300 euro för alla flygningar inom EU (oberoende av flygsträcka), 300 euro för alla andra 
flygningar upp till ett avstånd av 3 500 km och 600 euro för alla andra flygningar som är 
längre än 3 500 km. 

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led ac (i det svenska COM-dokumentet: led nc) (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ac) Artikel 1 c ska ersättas med följande:
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”c) 600 euro för alla resor på mer än 
3 500 kilometer.”

Or. en

Motivering

Denna ändring görs i anslutning till ändringarna av artikel 7.1 a och b i den nuvarande 
förordningen som syftar till att underlätta tillämpningen av det nuvarande systemet och öka 
tydligheten för passagerare och lufttrafikföretag. Föredraganden föreslår att 
tröskelpunkterna och ersättningsbeloppen förenklas genom att man inför följande gränser: 
300 euro för alla flygningar inom EU (oberoende av flygsträcka), 300 euro för alla andra 
flygningar upp till ett avstånd av 3 500 km och 600 euro för alla andra flygningar som är 
längre än 3 500 km. 

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led b (i det svenska COM-dokumentet: led o)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kompensationen enligt punkt 1 ska 
betalas kontant eller med elektronisk 
banköverföring, bankgirering eller check.

3. Kompensationen enligt punkt 1 ska
enligt överenskommelse med 
passageraren betalas kontant eller med 
elektronisk banköverföring eller
bankgirering.

Or. en

Motivering

Problem uppkommer med lufttrafikföretag som betalar ut ersättning via bankcheckar.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7 – led b (i det svenska COM-dokumentet: led o)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Lufttrafikföretaget kan ingå ett frivilligt 
avtal med passagerare som ersätter de 

5. Lufttrafikföretaget kan ingå ett frivilligt 
avtal med passagerare som ersätter de 
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regler om kompensation som anges i 
punkt 1, om detta avtal bekräftas i ett 
dokument som undertecknas av 
passageraren och där denne informeras om 
sin rätt till kompensation enligt denna 
förordning.”

regler om kompensation som anges i 
punkt 1 på minst likvärdigt sätt med 
annan kompensation i pengars värde 
(t.ex. flygkuponger som uppgår till 
100 procent av kompensationsanspråken), 
om detta avtal bekräftas i ett dokument 
som undertecknas av passageraren och där 
denne informeras om sin rätt till 
kompensation enligt denna förordning.”

Or. de

Motivering

En värdegräns på minst 100 procent av kompensationens storlek bör infogas för att 
passagerarnas kompensationsanspråk ska bibehållas. Det är viktigt att klargöra att det 
frivilliga avtalet endast avser kompensationens art, men inte själva kompensationsanspråket i 
sig.

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 8 – punkt 1 – led a – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) - Återbetalning inom sju dagar från 
passagerarens begäran, på det sätt som 
anges i artikel 7.3, av flygpriset, för den del 
eller de delar av resan som inte fullföljts 
och för den del eller de delar som fullföljts, 
om flygningen inte längre har något syfte 
med avseende på passagerarens 
ursprungliga resplan, samt dessutom, i 
relevanta fall,

a) – Återbetalning inom sju arbetsdagar
från passagerarens begäran, på det sätt som 
anges i artikel 7.3, av flygpriset, för den del 
eller de delar av resan som inte fullföljts 
och för den del eller de delar som fullföljts, 
om flygningen inte längre har något syfte 
med avseende på passagerarens 
ursprungliga resplan, samt dessutom, i 
relevanta fall,

Or. en
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Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När passagerare väljer det alternativ som 
avses i punkt 1 b ska de, beroende på 
platstillgång, ha rätt till ombokning via ett 
annat lufttrafikföretag eller ett annat 
transportsätt när lufttrafikföretaget inte kan 
befordra passagerarna på sina egna 
flygningar och ankomma till den slutliga 
bestämmelseorten senast 12 timmar efter 
den tidtabellsenliga ankomsttiden. Trots 
det som sägs i artikel 22.1 i förordning 
(EG) nr 1008/2008 får det andra 
lufttrafik- eller transportföretaget inte 
debitera det avtalsslutande 
lufttrafikföretaget ett pris som överstiger 
det genomsnittliga pris som betalats av 
dess egna passagerare för likvärdiga 
tjänster under de tre senaste månaderna.

5. När passagerare väljer det alternativ som 
avses i punkt 1 b ska de, beroende på 
platstillgång och under förutsättning att 
det finns rimliga och jämförbara 
alternativ, ha rätt till ombokning så snart 
som möjligt via ett annat lufttrafikföretag 
eller ett annat transportsätt när 
lufttrafikföretaget inte kan befordra 
passagerarna på sina egna flygningar och 
ankomma till den slutliga 
bestämmelseorten senast 12 timmar efter 
den tidtabellsenliga ankomsttiden.
Passageraren ska ha rätt att vägra 
ombokning via ett annat transportsätt och 
ska i så fall behålla sin rätt till service 
enligt artikel 9 medan han eller hon 
väntar på att bli ombokad.

Or. en

Motivering

Det bör inte finnas några prisgränser eller andra villkor som gör det nödvändigt att använda 
ett visst transportsätt på grund av brister i ett annat. Det är dessutom oklart hur kravet på 
”ett pris som överstiger det genomsnittliga pris som betalats av dess egna passagerare för 
likvärdiga tjänster under de tre senaste månaderna” ska kunna genomdrivas i praktiken. I 
ändringen anges dessutom att skyldigheten att organisera transporten av en viss passagerare 
åligger det lufttrafikföretag som utför flygningen och vars tjänster drabbats av störningar.

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 8 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När passagerare erbjuds en ombokning 
enligt punkt 1 som helt eller delvis 
inbegriper ett annat transportsätt ska denna 
förordning tillämpas på den transport som 
utförs med det andra transportsättet som 
om den hade utförts med ett flygplan.”

6. När passagerare erbjuds en ombokning 
enligt punkt 1 som helt eller delvis 
inbegriper ett annat transportsätt ska
artikel 6a tillämpas på den transport som 
utförs med det andra transportsättet i 
enlighet med gällande ombokningsavtal 
mellan det aktuella lufttrafikföretaget och 
det andra transportsättet.”

Or. en

Motivering

Det bör påpekas att det finns ombokningsavtal mellan olika transportsätt som anger villkoren 
för sådana ombokningar och som skulle vara tillämpliga i dessa särskilda fall.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 8 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. I artikel 8 ska följande punkt läggas 
till:
”6a. Passageraren får på egen hand 
organisera sin ombokning och kräva 
återbetalning av motsvarande kostnader 
om lufttrafikföretaget som utför 
flygningen underlåter att erbjuda 
alternativet ombokning enligt artikel 1 b.”

Or. en

Motivering

Passageraren bör också ha en möjlighet att själv arrangera ombokningen utan att förlora 
rätten till återbetalning av de kostnader som uppkommer.
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Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led -a (i det svenska COM-dokumentet: led -p) (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Artikel 1 a ska ersättas med följande:
”a) måltider och förfriskningar […],”

Or. en

Motivering

Formuleringen ”i skälig proportion till väntetiden” bör tas bort eftersom det föreslås att 
formuleringen ”när avgångstiden är minst två timmar efter den ursprungliga avgångstiden” 
införs i den reviderade förordningen för alla de fall som det hänvisas till i artikel 9.1 a: 
inställda flygningar, kraftiga förseningar och anslutande flygförbindelser. 

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led aa (i det svenska COM-dokumentet: led pa) (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2. Passagerare ska dessutom erbjudas 
att utan kostnad ringa två telefonsamtal 
eller skicka två […] fax eller 
e-postmeddelanden.”

Or. en

Motivering

Telex föråldrat.
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Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led ab (i det svenska COM-dokumentet: led pb) (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3. Vid tillämpningen av denna artikel 
ska det lufttrafikföretag som utför 
flygningen ta särskild hänsyn till 
behoven hos personer med
funktionshinder eller nedsatt 
funktionsförmåga och medföljande 
personer samt behoven hos barn som 
reser ensamma.”

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9 – led b (i det svenska COM-dokumentet: led q)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”4. Om det lufttrafikföretag som utför 
flygningen kan visa att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen beror på extraordinära 
omständigheter och att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen inte skulle ha kunnat 
undvikas även om alla rimliga åtgärder 
hade vidtagits, får det begränsa den totala 
kostnaden för den inkvartering som avses i 
punkt 1 b till 100 euro per natt och 
passagerare och till högst 3 nätter. Om 
lufttrafikföretaget väljer att tillämpa denna 
begränsning ska det ändå ge passagerarna 
information om tillgänglig inkvartering 
efter de tre nätterna, utöver de fortsatta 

”4. Om det lufttrafikföretag som utför 
flygningen kan visa att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen beror på extraordinära 
omständigheter och att inställningen eller 
förseningen av flygningen eller 
tidtabellsändringen inte skulle ha kunnat 
undvikas även om alla rimliga åtgärder 
hade vidtagits, får det begränsa den 
inkvartering som avses i punkt 1 b till 
125 euro per natt och passagerare. Om 
passageraren själv svarar för sin 
inkvartering kan lufttrafikföretaget 
begränsa kostnaderna för inkvarteringen 
till 125 euro per natt och till 3 nätter. Om 
det lufttrafikföretaget väljer att tillämpa 
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informationsskyldigheterna enligt 
artikel 14.

denna begränsning ska det ändå ge 
passagerarna information om tillgänglig 
inkvartering efter de tre nätterna. 
Lufttrafikföretagets skyldighet att svara 
för inkvartering kvarstår under alla 
omständigheter och ska i första hand 
tillhandahållas av det, utöver de fortsatta 
informationsskyldigheterna enligt 
artikel 14.

Or. de

Motivering

Den högsta nivån på 100 euro per natt och person för inkvarteringen ska höjas. 
Inkvarteringens längd ska inte begränsas utom i de fall då passageraren själv organiserar sin 
inkvartering. I det fallet får passageraren acceptera att lufttrafikföretaget begränsar 
inkvarteringskostnaderna i tiden. Avgörande är att företagen även under extraordinära 
omständigheter är skyldiga att svara för den faktiska inkvarteringen med prioritet.

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 1 – led -10 (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 10 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-10. I artikel 10.2 ska inledningsfrasen
ersättas med följande:
”2. Om det lufttrafikföretag som utför 
flygningen placerar passageraren i en 
lägre klass i förhållande till biljettpriset 
ska lufttrafikföretaget inom sju 
arbetsdagar, i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 7.3, ersätta”

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 1 – led -11 (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 11 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

-11. Artikel 11.2 ska ersättas med 
följande:
”2. Vid nekad ombordstigning, inställd 
flygning eller försening oberoende av 
dess längd ska personer med
funktionshinder eller nedsatt 
funktionsförmåga och medföljande 
personer samt barn som reser ensamma 
ha rätt till service i enlighet med artikel 
9 snarast möjligt.
Det boende som erbjuds personer med 
funktionshinder och personer med eller 
nedsatt rörlighet ska vara 
handikappanpassat, informationen om 
deras rättigheter ska kommuniceras på ett 
sätt som är anpassat till deras behov och 
behov av assistans och assistanshundar 
ska tillmötesgås.”

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget ska de behov som personer med funktionshinder och personer med 
nedsatt rörlighet har skyddas ytterligare. 

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Det lufttrafikföretag som utför 
flygningen ska inte tillämpa de 
begränsningar som anges i artikel 9.4 och 
9.5 om passageraren är en person med 
nedsatt rörlighet eller en person som 
medföljer en sådan person, ett barn som 
reser ensamt, en gravid person eller person 
som behöver särskild medicinsk vård, på 

”3. Det lufttrafikföretag som utför 
flygningen ska inte tillämpa de 
begränsningar som anges i artikel 9.4 och 
9.5 om passageraren är en person med
funktionshinder eller nedsatt rörlighet 
eller en person som medföljer en sådan 
person, ett barn som reser ensamt, en 
gravid person eller person som behöver 
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villkor att lufttrafikföretaget eller dess 
agent eller arrangören av resepaketet har 
underrättats om personens särskilda behov 
minst 48 timmar före den tidtabellsenliga 
avgångstiden. Denna underrättelse ska 
anses täcka hela resan samt återresan om 
båda resorna har avtalats med samma 
lufttrafikföretag.”

särskild medicinsk vård, på villkor att det
lufttrafikföretag som utför flygningen
eller dess agent eller arrangören av 
resepaketet har underrättats om personens 
särskilda behov minst 48 timmar före den 
tidtabellsenliga avgångstiden. Denna 
underrättelse ska anses täcka hela resan 
samt återresan om båda resorna har avtalats 
med samma lufttrafikföretag.” 

Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det lufttrafikföretag som utför 
flygningen betalar kompensation eller 
fullgör andra skyldigheter enligt denna 
förordning får ingen bestämmelse i denna 
förordning eller i nationell lagstiftning 
tolkas som en inskränkning av 
lufttrafikföretagets rätt att begära 
kompensation, för de kostnader som 
uppstått genom denna förordning, från 
tredje parter som bidragit till den händelse 
som gett upphov till kompensationen eller 
de andra skyldigheterna.”

När det lufttrafikföretag som utför 
flygningen betalar kompensation eller 
fullgör andra skyldigheter enligt denna 
förordning och utan att det påverkar 
tillämpningen av befintliga avtal mellan 
tredjeparter om ansvarsfrihet får ingen 
bestämmelse i denna förordning eller i 
nationell lagstiftning tolkas som en 
inskränkning av lufttrafikföretagets rätt att 
få ersättning för de kostnader som uppstått 
genom denna förordning, från tredje parter 
som bidragit till den händelse som gett 
upphov till kompensationen eller de andra 
skyldigheterna.”

Or. en

Motivering

Befintliga avtal om ansvarsfrihet (till exempel mellan flygplatser och flygbolag) bör fortsatt 
inte påverkas av denna bestämmelse. Det måste vara tydligt att passagerare inte berörs. 



PR\1002222SV.doc 51/78 PE510.868v02-00

SV

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 14 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 14 ska följande punkt införas:
”1a. Lufttrafikföretag ska se till att det 
under dess arbetstid och vid varje 
flygplats de är verksamma på finns 
kontaktpersoner eller tredje part som 
utsetts av det berörda lufttrafikföretaget 
som kan ge passagerarna nödvändig 
information om deras rättigheter, 
inklusive klagomålsförfaranden, ge 
service och vidta omedelbara åtgärder vid 
avbrott i trafiken och vid förlorat eller 
försenat bagage.”

Or. en

Motivering

Kontaktpersoner vid flygplatsen som lokalt representerar lufttrafikföretaget och som vid 
behov omedelbart kan vidta åtgärder för företagets del skulle bidra till att passagerarna 
verkligen kan utöva sina rättigheter. Det är bara lufttrafikföretagen som har all tillgänglig 
information vid störningar i flygtrafiken och om bagage försvinner eller lämnas ut för sent. 
Informationen till passagerarna om deras rättigheter och möjligheter att klaga och begära 
ersättning måste förbättras.

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Lämpliga alternativa medel ska 
användas vid tillämpningen av 
bestämmelserna i denna artikel med 
avseende på blinda och synskadade 
personer.

3. Lämpliga alternativa medel ska
användas vid tillämpningen av 
bestämmelserna i denna artikel med 
avseende på personer med 
funktionshinder eller nedsatt rörlighet, 
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framför allt blinda och synskadade 
personer.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget överensstämmer med tidigare ändringsförslag om en fullständig definition 
av ”person med funktionshinder eller person med nedsatt rörlighet” och breddar gruppen 
personer till samtliga personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Flygplatsens ledningsenhet ska se till att 
allmän information om passagerares 
rättigheter finns klart och tydligt uppsatt på 
flygplatsens passagerarområden. 
Ledningsenheten ska också säkerställa att 
passagerare som befinner sig på flygplatsen 
informeras om att deras flygning ställts in 
och om sina rättigheter i de fall flygbolaget 
oväntat upphör med verksamheten, t.ex. 
när det blir insolvent eller får sin licens 
återkallad.

4. Flygplatsens ledningsenhet ska se till att 
allmän information om passagerares 
rättigheter finns klart och tydligt uppsatt på 
flygplatsens passagerarområden. Med 
utgångspunkt från den information som 
mottagits ska ledningsenheten också 
säkerställa att passagerare som befinner sig 
på flygplatsen informeras om orsakerna 
till och sina rättigheter i samband med 
förseningar och trafikstörningar, till 
exempel att deras flygning ställts in och om 
sina rättigheter i de fall flygbolaget oväntat 
upphör med verksamheten, t.ex. om det blir 
insolvent eller får sin licens återkallad.

Or. en

Motivering

Flygplatsernas ledningsenheter har inte någon information om enskilda passagerare. De 
måste få den informationen från början från lufttrafikföretagen för att kunna uppfylla 
ovannämnda skyldighet.
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Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När en passagerare inte köper sin biljett 
direkt av det lufttrafikföretag som utför 
flygningen, utan via en förmedlare som är 
etablerad i unionen, ska denna förmedlare 
tillhandahålla lufttrafikföretaget 
passagerarens kontaktuppgifter, på villkor 
att passageraren gett ett uttryckligt 
skriftligt tillstånd till detta. Detta tillstånd
får enbart ges i form av ett tillval. 
Lufttrafikföretaget får enbart använda 
dessa kontaktuppgifter för att fullgöra sin 
informationsskyldighet enligt denna artikel 
och inte för marknadsföringsändamål, och 
ska radera kontaktuppgifterna senast 
72 timmar efter det att transportavtalet 
fullgjorts. Behandling och lagring av och 
åtkomst till dessa uppgifter ska ske i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 95/46/EG om skydd för 
enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter. 

6. När en passagerare inte köper sin biljett 
direkt av det lufttrafikföretag som utför 
flygningen, utan via en förmedlare som är 
etablerad i unionen, ska denna förmedlare 
tillhandahålla lufttrafikföretaget 
passagerarens kontaktuppgifter, på villkor 
att passageraren gett sitt medgivande till 
detta. Detta medgivande får enbart ges i 
form av ett tillval. Lufttrafikföretaget får 
enbart använda dessa kontaktuppgifter för 
att fullgöra sin informationsskyldighet 
enligt denna artikel och inte för 
marknadsföringsändamål, och ska radera 
kontaktuppgifterna senast 72 timmar efter 
det att transportavtalet fullgjorts. 
Passagerarens medgivande till att 
överföra sina kontaktuppgifter till 
lufttrafikföretaget och till behandling och 
lagring av och åtkomst till dessa uppgifter 
ska ske i enlighet med Europaparlamentets
och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för 
enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det 
fria flödet av sådana uppgifter.

Or. en

Motivering

Passagerarnas medgivande bör fås i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning där den 
exakta formen av medgivande (”skriftligt”) inte anges. Begreppet ”tillstånd” ersätts med 
”medgivande” i enlighet med de begrepp som används i europeisk dataskyddslagstiftning.
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Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 13
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 14 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En förmedlare ska undantas från 
skyldigheten enligt punkt 6, om denne kan 
visa att det finns ett alternativt system som 
garanterar att passageraren informeras utan 
att de berörda kontaktuppgifterna 
överförs.”

7. En förmedlare ska undantas från sina 
skyldigheter enligt punkt 6, om denne kan 
visa att det finns ett alternativt system som 
garanterar att passageraren informeras utan 
att de berörda kontaktuppgifterna överförs 
eller då passageraren har valt att inte 
lämna ut sina kontaktuppgifter.”

Or. en

Motivering

Förmedlare bör inte stå till svars för att lämna information när passagerare har valt att inte 
lämna ut sina kontaktuppgifter.

Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse ett nationellt 
tillsynsorgan som ansvarar för att se till att 
bestämmelserna i denna förordning 
efterlevs med avseende på flygningar från 
flygplatser belägna inom dess territorium 
och flygningar från ett tredjeland till 
sådana flygplatser. Medlemsstaterna ska 
meddela kommissionen om vilket organ 
som har utsetts i enlighet med denna punkt.

1. Varje medlemsstat ska utse ett nationellt 
tillsynsorgan som ansvarar för att se till att 
bestämmelserna i denna förordning 
efterlevs med avseende på överträdelser av 
förordningen vid flygplatser inom dess 
territorium, flygningar från flygplatser 
belägna inom dess territorium och 
flygningar från ett tredjeland till sådana 
flygplatser. Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen om vilket organ som har 
utsetts i enlighet med denna punkt.

Or. en
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Motivering

Förordningen gäller i lika hög grad överträdelser vid flygplatser inom EU-medlemsstaternas 
territorium.

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De påföljder som medlemsstaterna 
fastställer till följd av överträdelse av 
bestämmelserna i denna förordning ska 
vara effektiva, proportionella och 
avskräckande.

3. De påföljder som medlemsstaterna 
fastställer för överträdelse av 
bestämmelserna i denna förordning ska
vara trovärdiga, effektiva, proportionella 
och avskräckande.

Or. en

Motivering

Det finns betydande skillnader mellan medlemsstaterna i fråga om de påföljder som kan 
utdömas för flygbolag som inte följer förordning (EG) nr 261/2004 (som mest 4,5 miljoner 
euro i Spanien, jämfört med mindre än 1 000 euro i Polen och Rumänien). Högsta nivån för 
påföljder ligger ofta under den kostnad flygbolagen kan åsamkas om de följer förordningen. 
Flygbolagen har i dessa fall inget ekonomiskt incitament för att följa denna förordning. 
Påföljderna bör vara tillräckligt kännbara så att företagen får ett ekonomiskt incitament att 
konsekvent följa förordningen.

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om de organ som utses enligt 
artiklarna 16 och 16a skiljer sig åt ska 
rapporteringsmekanismer inrättas för att 
säkerställa informationsutbyte mellan de
olika organen i syfte att hjälpa de 
nationella tillsynsorganen att utföra sina 

4. I enlighet med direktiv 2013/11/EU ska
samarbetssystem inrättas mellan de 
nationella tillsynsorganen och det organ 
som utses enligt artikel 16a och som ska 
omfatta ömsesidigt informationsutbyte i 
syfte att hjälpa de nationella 
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övervaknings- och tillsynsuppgifter och det 
organ som utsetts enligt artikel 16a att 
samla in de uppgifter som behövs för att 
granska enskilda reklamationer.

tillsynsorganen att utföra sina 
övervaknings- och tillsynsuppgifter och det 
organ som utsetts enligt artikel 16a att 
samla in de uppgifter och den tekniska 
expertis som behövs för att handlägga
enskilda reklamationer. Ett system för hela 
unionen ska också inrättas mellan 
samtliga organ som utses enligt denna 
artikel och enligt artikel 16a för att 
garantera informationsutbyte mellan 
samtliga medlemsstater om överträdelser, 
påföljder och bästa praxis vid 
genomförandet.

Or. en

Motivering

I enlighet med det nya direktivet om alternativ tvistlösning ska sådana informations- och 
samarbetsmekanismer införas mellan nationella tillsynsorgan och alternativa 
tvistlösningsorgan i varje medlemsstat. Föredraganden anser att liknande mekanismer 
dessutom bör finnas på gemenskapsnivå. Ett regelbundet EU-täckande informationsutbyte 
mellan alla nationella tillsynsorgan och alternativa tvistlösningsorgan skulle förbättra 
tillämpningen av denna förordning. Närmare samarbete mellan de nationella tillsynsorganen 
har redan efterlysts i tidigare resolutioner och skulle inte innebära någon negativ påverkan 
på kommissionens roll i sammanhanget.

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 14a (nytt)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 16 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14a. I artikel 16 ska följande punkt 
införas:
”6a. I väntan på medlemsstaternas 
införlivande av bestämmelserna i 
direktiv 2013/11/EU kan enskilda 
passagerare lämna in en reklamation hos 
valfritt nationellt tillsynsorgan om 
påstådda överträdelser av denna 
förordning vid flygplatser inom en 
medlemsstats territorium, eller om flyg till 
en flygplats inom en medlemsstats 



PR\1002222SV.doc 57/78 PE510.868v02-00

SV

territorium eller om flyg från tredjeland 
till en sådan flygplats.”

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget införs för att se till att de nationella tillsynsorganen fortfarande är 
behöriga för att hantera reklamationer fram tills direktivet om alternativa tvistlösningar är 
infört 2015. Fram tills det nya tvistlösningsorganet har införts bör passagerare ha kvar 
möjligheten att göra enskilda reklamationer till valfritt nationellt tillsynsorgan.

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 16a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid tidpunkten för bokningen ska
lufttrafikföretag informera passagerarna 
om förfarandena för hantering av 
skadeståndskrav och reklamationer i 
samband med de rättigheter som fastställs i 
denna förordning och om vart passagerare 
kan vända sig för att framföra 
skadeståndskrav och reklamationer, 
inbegripet på elektronisk väg. 
Lufttrafikföretag ska också informera 
passagerare om det eller de organ som 
ansvarar för hanteringen av passagerares 
reklamationer.

1. Lufttrafikföretag ska informera 
passagerarna om förfarandena för 
hantering av skadeståndskrav och 
reklamationer och aktuella tidsfrister i 
enlighet med punkt 2 i samband med de 
rättigheter som fastställs i denna förordning 
och om vart passagerare kan vända sig för 
att framföra skadeståndskrav och 
reklamationer, inbegripet på elektronisk 
väg. Lufttrafikföretag, och i 
förekommande fall arrangören, ska också 
informera passagerare om det eller de 
organ som ansvarar för hanteringen av 
passagerares reklamationer och som utsetts 
av medlemsstaterna enligt denna artikel 
och artikel 16. Relevant information ska 
lämnas vid bokningstillfället och den ska 
vara tillgänglig för alla, tydligt markerad 
på passagerarens biljett och på 
lufttrafikföretagets webbplats, och delas 
ut vid lufttrafikföretagets disk på 
flygplatsen. En reklamationsblankett ska 
lämnas till passagerarna. 

Or. en
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Motivering

Informationen till passagerarna om rutiner för begäran om skadestånd och reklamationer 
måste bli bättre. Arrangören ska i förekommande fall ge allmän information till passagerarna 
om rutinerna, inklusive kontaktadresser till behöriga organ.

Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 16a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

I artikel 16a ska följande punkt införas:
”1a. Lufttrafikföretaget ska kunna bevisa 
att nödvändig information har lämnats till 
passagerarna.”

Or. en

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 16a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En passagerare som vill göra en 
reklamation hos ett lufttrafikföretag i fråga 
om sina rättigheter enligt denna förordning 
ska göra det inom tre månader från den dag 
då flygningen utfördes eller skulle ha 
utförts. Lufttrafikföretaget ska inom sju 
dagar efter det att reklamationen har 
mottagits bekräfta mottagandet för 
passageraren. Lufttrafikföretaget ska inom 
två månader efter det att reklamationen har 
mottagits ge passageraren ett fullständigt 
svar. 

2. En passagerare som vill göra en 
reklamation hos ett lufttrafikföretag i fråga 
om sina rättigheter enligt denna förordning 
ska göra det inom tre månader från den dag 
då flygningen utfördes eller skulle ha 
utförts, utan att detta påverkar hans eller
hennes rätt att använda rättsliga medel 
eller uppgörelser utanför domstol sedan 
denna tremånadersperiod har löpt ut. 
Lufttrafikföretaget ska inom sju dagar efter 
det att reklamationen har mottagits bekräfta 
mottagandet för passageraren. 
Lufttrafikföretaget ska inom två månader 
efter det att reklamationen har mottagits ge 
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passageraren ett fullständigt svar. Om 
lufttrafikföretaget inte lämnar detta 
fullständiga svar inom 
tvåmånadersperioden ska det anses ha 
godkänt passagerarens krav.

Or. en

Motivering

Ändringsförslagets syfte är att betona att det måste finnas rättsliga möjligheter enligt 
nationell lagstiftning och att detta inte är valfritt. De rättigheter som fastställs i förordningen 
måste kunna genomdrivas (se målen Sousa Rodríguez m.fl. och Denise McDonagh mot 
Ryanair). 

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 16a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat ska, i enlighet med 
relevant EU-lagstiftning och nationell 
lagstiftning, utse ett eller flera nationella 
organ med ansvar för tvistlösning utanför 
domstol mellan lufttrafikföretag och 
passagerare med avseende på de rättigheter 
som omfattas av denna förordning.

3. Medlemsstaterna ska se till att 
flygpassagerare ska kunna lämna över 
tvister med lufttrafikföretag beträffande 
rättigheter och skyldigheter fastställda i 
denna förordning till oberoende, 
verkningsfulla och effektiva förfaranden 
för tvistlösning utanför domstol. Varje 
medlemsstat ska därför utse ett eller flera 
nationella organ med ansvar för 
tvistlösning utanför domstol mellan 
lufttrafikföretag och passagerare med 
avseende på de rättigheter och skyldigheter 
som omfattas av denna förordning. För 
tvister som omfattas av 
direktiv 2013/11/EU ska endast det 
direktivet tillämpas. Lufttrafikföretag ska 
följa det system för alternativ tvistlösning 
som anges i direktiv 2013/11/EU.

Or. en
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Motivering

Ändringsförslaget innebär en uppdatering i enlighet med nya direktiv 2013/11/EU om 
alternativ tvistlösning där det anges att medlemsstaterna måste tillsätta nationella organ för 
att uppfylla direktivet och denna ändrade förordning.

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 16a – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Varje passagerare får reklamera en 
påstådd överträdelse av bestämmelserna i 
denna förordning till ett nationellt organ 
som utsetts enligt punkt 3 på vilken 
flygplats som helst belägen inom en 
medlemsstats territorium eller, för 
flygningar från tredjeland, till en flygplats 
belägen på det territoriet. Sådana 
reklamationer får lämnas in tidigast två 
månader efter det att en reklamation 
gjordes hos det berörda 
lufttrafikföretaget, såvida inte 
lufttrafikföretaget redan har lämnat ett 
slutligt svar på en sådan reklamation.

4. Efter att ha tagit emot 
lufttrafikföretagets fullständiga svar får
den berörda passageraren reklamera en 
påstådd överträdelse av bestämmelserna i 
denna förordning till ett nationellt organ 
som utsetts enligt punkt 3 på vilken 
flygplats som helst belägen inom en 
medlemsstats territorium eller för 
flygningar från en flygplats på en 
medlemsstats territorium eller från 
tredjeland till sådana flygplatser. Sådana 
reklamationer får lämnas in inom en på 
förhand angiven tidsfrist som inte får 
understiga ett år från den dag då 
passageraren lämnade in sin reklamation 
eller begäran om skadestånd till berört 
lufttrafikföretag.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget innebär en ändring av artikeln i linje med nya direktiv 2013/11/EU om 
alternativa tvistlösningar. 

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 16a – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Det utsedda organet ska inom sju dagar 
efter det att reklamationen har mottagits 
bekräfta detta och sända en kopia till det 
relevanta nationella tillsynsorganet. Det 
slutliga svaret till den som reklamerar får 
inte dröja mer än tre månader från 
mottagandet av reklamationen. En kopia 
av det slutliga svaret ska också lämnas till 
det nationella tillsynsorganet.

5. När ett utsett organ har tagit emot 
reklamationen ska det underrätta 
parterna i tvisten så snart det har tagit 
emot alla handlingar med relevant 
information rörande reklamationen. Det
ska sända en kopia av 
reklamationshandlingarna till det 
relevanta nationella tillsynsorganet. Det 
slutliga svaret till den som reklamerar får 
inte dröja mer än 90 kalenderdagar från 
den dag det utsedda organet mottog det 
fullständiga reklamationsärendet. En 
kopia av det slutliga svaret ska också 
lämnas till det nationella tillsynsorganet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget innebär en ändring av artikeln i linje med nya direktiv 2013/11/EU om 
alternativa tvistlösningar. 

Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 16a – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 16a ska följande punkt införas:
”5a. För frågor som omfattas av denna 
förordning ska lufttrafikföretagen lämna 
sina kontaktuppgifter till de nationella 
tillsynsorgan som utses genom denna 
artikel i de medlemsstater där de bedriver 
verksamhet.”

Or. en
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Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 15
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 16b – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom den kommitté som avses i 
artikel 16c ska kommissionen underlätta 
dialogen mellan medlemsstaterna när det 
gäller nationell tolkning och tillämpning av 
denna förordning.

1. Genom den kommitté som avses i 
artikel 16c ska kommissionen underlätta 
dialogen och främja samarbetet mellan 
medlemsstaterna när det gäller nationell 
tolkning och tillämpning av denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 
1 januari 2017 rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om
tillämpningen och resultaten av denna 
förordning, särskilt beträffande effekterna 
av kompensationen för kraftigt försenade 
flygningar och begränsningen av 
inkvartering under extraordinära 
omständigheter med lång varaktighet. 
Kommissionen ska också rapportera om 
det stärkta skyddet av passagerare på 
flygningar från tredjeländer som utförs av 
lufttrafikföretag utanför gemenskapen
inom ramen för internationella 
luftfartsavtal. Rapporten ska kompletteras 
med lagförslag om det är nödvändigt.

Kommissionen ska senast den 
1 januari 2017 rapportera till 
Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen och resultaten av denna 
förordning, särskilt beträffande effekterna 
av kompensationen för kraftigt försenade 
flygningar och begränsningen av 
inkvartering under extraordinära 
omständigheter med lång varaktighet, 
problem med tolkningen av vad som är 
extraordinära omständigheter, statistik 
offentliggjord av de nationella 
tillsynsorganen om deras verksamhet, 
inklusive om påföljder och resultat i fråga 
om misstänkta brister i 
lufttrafikföretagens praxis, framsteg som 
gjorts för att inrätta nationella organ med 
ansvar för tvistlösningar utanför domstol 
och deras verksamhet. Kommissionen ska 
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också rapportera om det stärkta skyddet av 
passagerare på flygningar från tredjeländer 
som utförs av lufttrafikföretag utanför 
unionen inom ramen för internationella 
luftfartsavtal.

Or. en

Motivering

Föredraganden anser att kommissionens rapport bör innehålla mer detaljerad information så 
att genomslaget, genomförandet och genomdrivandet av förordningen kan bedömas.

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 (i det svenska COM-dokumentet: led 18)
Förordning (EG) nr 2027/97
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”2. EG-lufttrafikföretaget ska 
tillhandahålla en reklamationsblankett vid 
flygplatsen som gör det möjligt för 
passagerare att omedelbart reklamera 
skadat eller försenat bagage. En sådan 
reklamationsblankett, som kan utgöras av 
en rapport om drabbad egendom –
PIR-rapport (Property Irregularity Report), 
ska av lufttrafikföretaget vid flygplatsen 
godtas som reklamation i enlighet med 
artikel 31.2 i Montrealkonventionen. 
Denna möjlighet ska inte påverka 
passagerares rättigheter att reklamera på 
andra sätt inom de tidsfrister som anges i 
Montrealkonventionen.”

”2. Ledningsenheten vid samtliga 
flygplatser ska inrätta en tjänst så att 
passagerarna får en reklamationsblankett 
så att de omedelbart kan reklamera skadat 
eller försenat bagage vid ankomsten. En 
sådan reklamationsblankett, som kan 
utgöras av en rapport om drabbad egendom 
– PIR-rapport (Property Irregularity 
Report), ska av lufttrafikföretaget vid 
flygplatsen godtas som reklamation i 
enlighet med artikel 31.2 i 
Montrealkonventionen. Denna möjlighet 
ska inte påverka passagerares rättigheter att 
reklamera på andra sätt inom de tidsfrister 
som anges i Montrealkonventionen. En 
harmoniserad reklamationsblankett för 
hela unionen finns i bilaga 2a till denna 
förordning.”

Or. en

Motivering

En särskild tjänst för reklamationer beträffande bagage vid flygplatserna gör att 
passagerarnas krav vid ankomsten kan centraliseras och handläggningen påskyndas. Med en 
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harmoniserad reklamationsblankett för hela EU som bifogas förordningen skulle 
handläggningen underlättas. 

Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 (i det svenska COM-dokumentet: led 21)
Förordning (EG) nr 2027/97
Artikel 6a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Vid transport av incheckade rullstolar, 
rörelsehjälpmedel eller andra hjälpmedel 
ska lufttrafikföretaget och dess agenter, vid 
bokningen och senast när hjälpmedlen 
överlämnas till lufttrafikföretaget, erbjuda 
varje person med nedsatt rörlighet enligt 
definitionen i artikel 2 a i förordning (EG) 
nr 1107/2006 möjlighet att göra en 
kostnadsfri särskild intresseförklaring 
enligt artikel 22.2 i Montrealkonventionen.

1. Vid transport av incheckade rullstolar, 
rörelsehjälpmedel eller andra hjälpmedel 
ska lufttrafikföretaget och dess agenter, vid 
bokningen och senast när hjälpmedlen 
överlämnas till lufttrafikföretaget, erbjuda 
varje person med funktionshinder eller 
nedsatt rörlighet enligt definitionen i artikel 
2 a i förordning (EG) nr 1107/2006 
möjlighet att göra en kostnadsfri särskild 
intresseförklaring enligt artikel 22.2 i 
Montrealkonventionen. En mall för en 
sådan intresseförklaring finns i bilaga 2b 
till denna förordning.

Or. en

Motivering

En mall skulle bidra till att underlätta hanteringen av förklaringar. Den ger både 
passagerare och lufttrafikföretag vägledning vad gäller relevant information och behov av 
dokumentation om rörelsehjälpmedel förstörs, försvinner eller skadas. 

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 (i det svenska COM-dokumentet: led 21)
Förordning (EG) nr 2027/97
Artikel 6b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att övervaka skyddet av passagerare 
med nedsatt rörlighet och passagerare med 
funktionshinder avseende skador på deras 
rörelsehjälpmedel ska det nationella 

2. För att övervaka skyddet av passagerare 
med nedsatt rörlighet och passagerare med 
funktionshinder i händelse av skador på 
deras rörelsehjälpmedel eller andra 
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tillsynsorganet också granska och ta 
hänsyn till de uppgifter om reklamationer 
avseende rörelsehjälpmedel som lämnats in 
till de organ som utsetts enligt artikel 16a i 
förordning (EG) nr 261/2004.

hjälpmedel ska det nationella 
tillsynsorganet också granska och ta 
hänsyn till de uppgifter om reklamationer 
avseende rörelsehjälpmedel som lämnats in 
till de organ som utsetts enligt artikel 16a i 
förordning (EG) nr 261/2004.

Or. en

Motivering

På samma sätt som i övriga avsnitt i denna förordning ska andra hjälpmedel anses likvärdiga 
med rörelsehjälpmedel.

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 (i det svenska COM-dokumentet: led 21)
Förordning (EG) nr 2027/97
Artikel 6d – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Lufttrafikföretagen får själva fastställa 
villkoren för transport av bagage och ska i 
samband med bokningen och vid 
incheckningsdisken (inbegripet 
incheckningsautomaterna för 
självbetjäning) tydligt ange hur mycket 
handbagage och incheckat bagage som är 
tillåtet på varje flygning som ingår i en 
passagerares platsreservation, inbegripet 
eventuella begränsningar av antalet bagage.
Om transporten av bagage är förknippad 
med extra avgifter ska lufttrafikföretaget 
ge tydlig information om dessa i samband 
med bokningen och, på begäran, på 
flygplatsen.

1. Lufttrafikföretagen ska före den slutliga
bokningen tydligt ange i alla 
distributionskanaler, inbegripet 
datoriserade bokningssystem och vid 
incheckningsdisken (inbegripet 
incheckningsautomaterna för 
självbetjäning) hur mycket handbagage och 
incheckat bagage som är tillåtet på varje 
flygning som ingår i en passagerares 
platsreservation, inbegripet eventuella 
begränsningar av antalet bagage samt 
informera om gällande extra avgifter för 
transport av bagage. Oavsett 
distributionskanal måste det vara möjligt 
att köpa transport för artiklar som är 
belagda med extra avgifter tillsammans 
med den huvudsakliga resetjänsten.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att information ges om avgifter för bagage och andra tillägg i början av en 
bokningsprocess för att göra det möjligt att jämföra passageraravgifter och garantera 
konsumenterna tydlig prisinformation. Den föreslagna ändringen är förenlig med förordning 
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(EG) nr 1008/2008. För öppenhetens skull och för att säkerställa lika villkor bör skyldigheten 
att informera gälla alla aktörer i distributionen av lufttrafikprodukter, dvs. flygbolagen, 
resebyråer och de datoriserade bokningssystem där de allra flesta bokningar av flygbiljetter 
genom förmedlare sker.

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 (i det svenska COM-dokumentet: led 21)
Förordning (EG) nr 2027/97
Artikel 6d – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 6d ska följande punkt införas:
”1a. Passagerare ska få lov att utan avgift 
ta med sig viktiga personliga artiklar eller 
tillhörigheter, inbegripet varor som 
inhandlats på flygplatsen, utöver den 
fastställda största tillåtna mängden 
handbagage.”

Or. en

Motivering

Vissa lufttrafikföretags praxis att endast tillåta att passagerare tar med sig ett enda kolli som 
handbagage och att debitera passagerarna för varje ytterligare kolli, exempelvis varor som 
inköpts på flygplatsen, har lett till förvirring bland passagerarna och försämrat den 
ekonomiska verksamheten för flygplatsbutikerna. Förbudet mot denna regel om en enda väska 
som handbagage överensstämmer med den ståndpunkt som framförts av Europaparlamentet i 
olika resolutioner och plenardebatter.

Ändringsförslag 97

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 (i det svenska COM-dokumentet: led 21)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6e – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. EG-lufttrafikföretag ska tillåta 
passagerare att medföra ett 
musikinstrument i passagerarutrymmet på 
ett luftfartyg i enlighet med gällande 

1. EU-lufttrafikföretag ska tillåta 
passagerare att medföra ett 
musikinstrument i passagerarutrymmet på 
ett luftfartyg i enlighet med gällande 
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säkerhetsbestämmelser och de tekniska 
specifikationer och begränsningar som 
gäller för det berörda luftfartyget. 
Musikinstrument får medföras i 
flygplanskabinen om de kan förvaras säkert 
i ett lämpligt bagageutrymme i kabinen 
eller under ett lämpligt passagerarsäte. Ett 
lufttrafikföretag får bestämma att ett 
musikinstrument ska ingå i en passagerares 
tillåtna handbagage och inte får medföras 
utöver detta.

säkerhetsbestämmelser och de tekniska 
specifikationer och begränsningar som 
gäller för det berörda luftfartyget. 
Musikinstrument får medföras i 
flygplanskabinen om de kan förvaras säkert 
i ett lämpligt bagageutrymme i kabinen 
eller under ett lämpligt passagerarsäte. Om 
det tillåtits att ett musikinstrument medförs 
i flygplanskabinen ska det ingå i en 
passagerares tillåtna handbagage. Ett 
lufttrafikföretag får bestämma att extra 
avgifter ska tillämpas för handbagage 
som medförs utöver det tillåtna 
handbagaget.

Or. en

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 (i det svenska COM-dokumentet: led 21)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6e – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om ett musikinstrument är för stort för 
att kunna förvaras säkert i ett lämpligt 
bagageutrymme i kabinen eller under ett 
lämpligt passagerarsäte får 
lufttrafikföretaget begära att betalning 
erläggs för ytterligare en färdbiljett om 
sådana musikinstrument medförs som 
handbagage på ett andra säte. Om betalning 
erläggs för ett andra säte bör 
lufttrafikföretaget göra rimliga 
ansträngningar för att placera passagerare 
och instrument tillsammans. 
Musikinstrument ska, om möjligt och på 
begäran, transporteras i en uppvärmd del 
av luftfartygets lastutrymme och i enlighet 
med gällande säkerhetsbestämmelser och 
de utrymmesbegränsningar och tekniska 
specifikationer som gäller för det berörda 
luftfartyget. Ett lufttrafikföretag ska 
tydligt ange villkor och gällande avgifter 

2. Om ett musikinstrument är för stort för 
att kunna förvaras säkert i ett lämpligt 
bagageutrymme i kabinen eller under ett 
lämpligt passagerarsäte får 
lufttrafikföretaget begära att betalning 
erläggs för ytterligare en färdbiljett om 
sådana musikinstrument medförs som 
handbagage på ett andra säte. Om betalning 
erläggs för ett andra säte bör 
lufttrafikföretaget göra rimliga 
ansträngningar för att placera passagerare 
och instrument tillsammans.
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för transport av musikinstrument.”

Or. en

Motivering

För att förbättra strukturen på artikeln har den strukna texten delats upp och integrerats i 
artikel 6e punkt 2a (ny) och 2b (ny). 

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 (i det svenska COM-dokumentet: led 21)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6e – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 6e ska följande punkt införas:
”2a. Musikinstrument ska, om utrymme 
är tillgängligt och på begäran, 
transporteras i en uppvärmd del av 
luftfartygets lastutrymme och i enlighet 
med gällande säkerhetsbestämmelser och 
de utrymmesbegränsningar och tekniska 
specifikationer som gäller för det berörda 
luftfartyget. Lufttrafikföretag ska 
tillhandahålla särskilda etiketter som ska 
fästas väl synliga på musikinstrument för 
att se till att de behandlas med den 
aktsamhet som krävs. Endast instrument 
som är ordentligt förpackade i ett styvt 
fodral och/eller fodral med hård utsida 
som är särskilt utformat för sådana 
föremål ska få medföras i luftfartygets 
lastrum.”

Or. en

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4 (i det svenska COM-dokumentet: led 21)
Förordning (EG) nr 261/2004
Artikel 6e – punkt 2b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 6e ska följande punkt införas:
”2b. Ett lufttrafikföretag ska vid 
bokningen och i sina villkor tydligt ange 
under vilka förutsättningar 
musikinstrument kommer att 
transporteras, inbegripet gällande avgifter 
och de anordningar för transport av 
musikinstrument som är tillgängliga i det 
berörda luftfartyget. Om ett andra säte 
behövs ska passagerare ges möjlighet att 
boka det andra sätet online.”

Or. en

Motivering

Informationen om möjligheter och villkor för transport av musikinstrument bör vara tydlig 
och ges till passagerarna tillsammans med annan relevant information, framför allt innan 
bokningen slutförs. 

Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 1 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii. Tekniska problem som inte är normala 
för driften av luftfartyget, t.ex. upptäckt av 
fel under flygningen som gör att färden 
inte kan fortsätta på ett normalt sätt eller 
ett dolt tillverkningsfel som upptäcks av 
tillverkaren eller en behörig myndighet och 
som inverkar negativt på flygsäkerheten.

ii. Tekniska problem som påverkar 
luftfartyget och orsakas av 
naturkatastrofer, sabotage eller terrorism 
eller meteorologiska förhållanden, eller 
ett dolt tillverkningsfel som upptäcks av 
tillverkaren eller en behörig myndighet 
eller ett fel som uppkommer under 
flygningen av andra orsaker än dem som 
anges i punkt 2 i och som inverkar 
negativt på flygsäkerheten och förhindrar 
att flygningen fortsätter på ett normalt 
sätt.

Or. en
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Motivering

Enligt dom i målet Wallentin-Hermann är tekniska problem i princip inte extraordinära 
omständigheter. Undantagna är tekniska problem som orsakas av omständigheter som inte 
kan kontrolleras. Till denna kategori räknas de orsaker som tas upp i ändringsförslaget, som 
alltid även inverkar negativt på flygsäkerheten och gör det omöjligt att fortsätta flygningen på 
ett normalt sätt.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 1 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii. Säkerhetsrisker, sabotage eller 
terrorism som omöjliggör säker flygning.

iii. Sabotage eller terrorism som 
omöjliggör säker flygning.

Or. en

Motivering

Begreppet ”säkerhetsrisker” är alltför allmänt och bör därför utgå.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 1 – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v. Begränsningar av flygledningstjänst eller 
stängning av luftrum eller en flygplats.

v. Oförutsedda begränsningar av 
flygledningstjänst eller oförutsedd
stängning av luftrum eller en flygplats.

Or. en

Motivering

Endast oförutsebara begränsningar och inskränkningar ska definieras som extraordinära. 
Begränsningar som tillkännages i tid eller kända begränsningar räknas inte hit eftersom 
lufttrafikföretagen kan ta hänsyn till dem.
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Ändringsförslag 104

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 1 – led vii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vii. Arbetsmarknadskonflikt hos det 
lufttrafikföretag som utför flygningen eller 
hos viktiga tjänsteleverantörer som t.ex. 
flygplatser och leverantörer av 
flygtrafiktjänst.

vii. Arbetsmarknadskonflikt hos det 
lufttrafikföretag som utför flygningen eller 
hos viktiga tjänsteleverantörer som t.ex. 
flygplatser och leverantörer av 
flygtrafiktjänst men endast om den 
berörda konflikten rör bristande 
efterlevnad av den i nationell lag och 
kollektivavtal föreskrivna varseltiden.

Or. en

Motivering

Lufttrafikföretaget kan ta hänsyn till åtgärder som tillkännagetts i samband med en 
arbetsmarknadskonflikt. De ska inte räknas till de extraordinära omständigheterna.

Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Bilaga 1
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i. Tekniska problem som är normala för 
driften av luftfartyget, t.ex. problem som 
upptäcks i samband med rutinmässigt 
underhåll eller tillsyn före flygning, eller 
som uppstår på grund av underlåtenhet 
att korrekt utföra sådant underhåll eller 
sådan tillsyn före flygning.

i. Tekniska problem som beror på 
omständigheter som till sin art eller sitt 
ursprung innefattas i det berörda 
lufttrafikföretagets normala verksamhet 
och som ligger inom dess faktiska 
kontroll.

Or. de
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Motivering

Av domen i målet Wallentin/Herrmann framgår att tekniska problem inte är extraordinära 
omständigheter. De hör till den normala flygverksamheten och måste kunna kontrolleras.

Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Bilaga 1 
Förordning (EG) nr 261/2004
Bilaga 1 – punkt 2 – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii. Flygbesättning eller kabinpersonal ej 
tillgänglig (om inte på grund av 
arbetsmarknadskonflikt).

ii. Flygbesättning eller kabinpersonal ej 
tillgänglig (om inte på grund av 
arbetsmarknadskonflikt så som avses i 
punkt 1 vii).

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är kopplat till ändringsförslaget angående specificeringen av 
arbetsmarknadskonflikter under punkt 1 vii. 
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MOTIVERING
Inledning

Flygindustrin har på senare år genomgått kraftiga förändringar på grund av det ökade antalet 
passagerare och flygningar på en avreglerad europeisk marknad. Denna positiva utveckling 
har emellertid åtföljts av illojala rutiner och en försämring av tjänsternas kvalitet, något som 
har fått negativa konsekvenser för de resande. Sedan förordningen trädde i kraft 2004 kan 
man dessutom konstatera att det uppstått problem i samband med olika tolkningar på grund av 
gråzoner och luckor i den befintliga förordningen, ett icke enhetligt genomförande i 
medlemsstaterna och de svårigheter som passagerarna upplever med att genomdriva sina 
rättigheter när lufttrafikföretagen bryter mot gällande lagstiftning. Europaparlamentet har 
redan yttrat sig om flera av dessa punkter i de resolutioner som antogs under 20121.

Följande inslag i kommissionens förslag kan lyftas fram som ett steg framåt när det gäller att 
genomdriva flygpassagerarnas rättigheter: de nationella tillsynsmyndigheternas roll har 
definierats närmare och utsträckts till att omfatta krav på grund av förlorat eller skadat 
bagage, ett klagomålsförfarande har införts med tydliga tidsgränser och med angivande av en 
noggrant preciserad roll för ett nytt organ som ska inrättas för att hantera klagomål, nya 
bestämmelser har införts för fall av nekad ombordstigning, missade anslutande 
flygförbindelser och kraftiga förseningar, en partiell förteckning över extraordinära 
omständigheter har skapats för att förtydliga när lufttrafikföretagen undantas från kravet att 
betala ersättning, lufttrafikföretagens skyldighet att informera passagerarna korrekt och i god 
tid har förstärkts och nya bestämmelser har införts som gäller transport av rörlighetsutrustning 
och musikinstrument.

Viktiga punkter

Den ofullständiga och inkonsekventa tillämpningen av den nuvarande förordningen, såväl 
från lufttrafikföretagens som de nationella myndigheternas sida skapar förvirring för både 
passagerare och industri. Dessutom saknar passagerarna information om sina rättigheter och 
är missnöjda med omständigheterna och kostnaderna i samband med genomdrivandet av
dessa rättigheter.

Rättsosäkerheten har lett till en rad domar från EU-domstolen som har skapat en omfattande 
rättspraxis för passagerarnas rättigheter under årens lopp. Det är emellertid svårt att övervaka 
detta. Siffrorna visar att endast en liten del av de passagerare som teoretiskt sett skulle ha rätt 
till förmåner och kompensation faktiskt begär eller erhåller någon ersättning.

Den springande punkten är att de lufttrafikföretag det gäller inte automatiskt erkänner de 
berörda passagerarnas rättigheter. Passagerarna måste därför individuellt kräva sina rättigheter 
hos de stora internationella företagen. Kunderna känner sig osäkrare i en sådan situation, inte 
minst på grund av processens komplexitet. Många passagerare drar sig för att vända sig till 
domstol på grund av de höga kostnader och allt besvär det skulle medföra, en känsla som 
utnyttjas av vissa lufttrafikföretag för att slippa tillhandahålla konsumentskydd.

Föredraganden föreslår därför att passagerarnas rättigheter stärks. 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA-PROV(2012)0371, P7_TA-PROV(2012)0099.
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Rätten till ersättning vid fall av kraftiga förseningar

Den reviderade förordningen bör vara tydlig när det gäller rätten till hjälp och kompensation 
för passagerare som drabbas av kraftiga förseningar. Tröskelvärden, över vilka förseningar 
ger rätt till hjälp eller kompensation bör fastställas i linje med den dom från EU-domstolen 
(målen C-407/07 och C-432/07 – Sturgeon) som ger passagerarna samma rättigheter som 
passagerare vilkas flygningar ställts in när det gäller förseningar som varar mer än tre timmar. 
Föredraganden välkomnar att kommissionen har beaktat Sturgeon-domen i sitt förslag. 

Föredraganden håller med kommissionen om att tröskelvärdena bör vara desamma för alla 
resor inom EU. För resor till och från tredjeland bör de emellertid vara beroende av resans 
längd för att ta hänsyn till de operativa svårigheter som drabbar lufttrafikföretagen när de ska 
hantera förseningar på avlägset belägna flygplatser. 

I ljuset av EU-domstolens dom kan föredraganden emellertid inte dela kommissionens åsikt 
att alla tidsgränser bör förlängas för att minska de finansiella effekterna för lufttrafikföretagen 
och minimera risken för att de leder till fler inställda flyg (skäl 11). De föreslagna 
tröskelvärdena verkar dessutom alldeles för höga, framför allt för interna EU-flygningar där 
flygtiden i regel inte överstiger tre timmar. Föredraganden har därför föreslagit att artikel 6 
ändras genom att tröskelvärdena på fem, nio och tolv timmar ersätts med tre respektive fem 
timmar. 

För att underlätta den fortsatta tillämpningen av det nuvarande systemet och skapa ökad 
klarhet för passagerare och lufttrafikföretag föreslår föredraganden dessutom att man 
samordnar brytpunkter och kompensationsbelopp enligt artiklarna 6, 6a och 7 genom att 
införa följande beloppsgränser: 300 euro för flygningar inom unionen (oberoende av 
flygsträcka), 300 euro för alla övriga flygningar upp till avståndet 3 500 km och 600 euro för 
alla andra flygningar på mer än 3 500 km. 

Frivilliga avtal mellan lufttrafikföretagen och passagerarna bör endast vara giltiga om de 
avser metoder, men inte själva kompensationen (artikel 7.5).

Rättigheter i samband med anslutande flyg

De fall där en passagerare missar ett anslutande flyg på grund av tidtabellsändring eller 
förseningar är speciellt bekymmersamma. Därför har en ny artikel 6a införts av kommissionen 
enligt vilken de berörda passagerarna bör erbjudas hjälp, stöd och ombokning av det 
lufttrafikföretag som svarade för föregående flyg och som är ansvarigt för den försening som 
leder till att passagerare missar sitt anslutande flyg. 

Passagerare som missar ett anslutande flyg bör också kunna kräva ersättning på liknande 
grunder som de passagerare vars flygningar försenas eller ställs in. Föredraganden anser 
emellertid att de finansiella bördorna bör minskas för det stora antalet lufttrafikföretag som 
driver regionala flygningar på kortare distanser inom EU. Föredraganden har därför lagt till en 
lägsta tidsgräns på 90 minuters försening av föregående flyg vid omstigningsstället, vilket ska 
ge passagerarna rätt till kompensation (skäl 13a (nytt), artikel 6a.2) under förutsättning att 
förseningen vid resans slutliga bestämmelseort överstiger tre respektive fem timmar. Detta 
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dubbla villkor läggs till av proportionalitetsskäl och är motiverat om föregående 
lufttrafikföretag enbart orsakar en kortare försening som i slutändan resulterar i ett missat 
anslutande flyg och i betydligt kraftigare förseningar vid den slutliga bestämmelseorten. 

Nekad ombordstigning

Nekad ombordstigning kan inträffa vid överbokning, men kan även ha andra driftsmässiga 
skäl, vilket också bekräftats av domstolen. Ett särskilt fall av nekad ombordstigning är den så 
kallade no-show-principen som lufttrafikföretagen tillämpar. I praktiken nekar 
lufttrafikföretagen passagerare ombordstigning vid returresan om de inte har genomfört 
utresan på sin biljett. Denna princip strider mot kundernas intressen och bör tydligt förbjudas. 
Föredraganden föreslår därför att kommissionens förslag ska förstärkas (skäl 7, artikel 4.4). 

I förordningen bör också klargöras att ”nekad ombordstigning” även gäller när den 
tidtabellsenliga avgångstiden har tidigarelagts, vilket resulterar i att en passagerare missar 
flygningen, om inte passageraren informerats minst 24 timmar i förväg (skäl 5, artikel 2 j, 
artikel 4.5a (ny)). Vid en betydande ändring av tidtabellen bör passageraren ha rätt till 
återbetalning eller ombokning (artikel 6.1 iii). 

Om en avresa har senarelagts bör det medföra liknande rättigheter som de som medges när 
flygningen är försenad (skäl 12).

Föredraganden anser att passagerare som nekas ombordstigning mot sin vilja inte ska drabbas 
av några begränsningar när det gäller hjälp och att artikel 9 ska gälla utan dröjsmål. Av dessa 
skäl vänder sig föredraganden mot kommissionens förslag att tillämpa artikel 9 först efter en 
väntetid på två timmar om passageraren väljer ombokning efter att ha nekats ombordstigning 
(artikel 4.3, artikel 4.4).

Skydd vid flera störningar i flygtrafiken

Insolvens

Fallen med flygbolagen Spanair och Malev visar hur viktigt det är att passagerarnas 
rättigheter skyddas när det gäller flygbolag som upphör med verksamheten på grund av sin 
ekonomiska situation. Dessa inställda flygningar omfattas i allmänhet av förordning (EG) 
nr 261/2004 och den drabbade passageraren erbjuds återbetalning eller alternativ transport. 
Praxis har emellertid visat att vid insolvens föreligger viss osäkerhet när det gäller 
betalningar, vilket också indirekt berör paketresearrangörer. En förbättring av EU:s 
lagstiftning behövs därför. 

I motsats till kommissionen, som inte har tagit upp huvudfrågan om skydd av passagerarna, 
anser föredraganden att översynen av förordningen bör innefatta relevanta bestämmelser. I 
syfte att effektivt trygga passagerarnas rätt till återbetalning för en returresa ska 
lufttrafikföretag vara skyldiga att lämna tillräckliga bevis för att återbetalning eller 
hemsändning av passagerare kan tryggas (skäl 9a (nytt), artikel 5.5c (ny)). Kraven gör det 
möjligt för ett lufttrafikföretag att vidta olika åtgärder (som kan innefatta en fond eller en 
försäkring) för att skydda passagerarna i dessa fall. 
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Beredskapsplaner

Ett viktig ny beståndsdel som infördes av kommissionen gäller skyldigheten för flygplatsers 
ledningsenhet och flygplatsanvändare att upprätta beredskapsplaner för att minimera effekten 
av störningar i flygtrafiken och på ett samordnat sätt organisera omhändertagande eller 
ombokning av passagerare. Om lufttrafikföretaget plötsligt upphör med verksamheten är 
dessa planer särskilt viktiga för att hjälpa strandade passagerare. Föredraganden anser att 
gränsen på tre miljoner passagerare per år för flygplatser är för hög och bör sänkas till 
1,5 miljoner. Det anses viktigt att nationella, regionala och lokala myndigheter deltar i 
utvecklingen av dessa beredskapsplaner (skäl 10, artikel 5.5). Behovet av en samordnad 
åtgärd mellan alla berörda parter, mer detaljerade uppgifter om vad beredskapsplaner bör 
innehålla när det gäller information och stöd till passagerare och en särskild skyldighet för 
lufttrafikföretagen att inrätta förfaranden vid störningar i flygtrafiken lyfts fram genom 
relevanta ändringsförslag (skäl 10a (nytt), artikel 5.5, artikel 5.5a (ny)). 

Extraordinära omständigheter:

Lufttrafikföretag kan undantas från kompensationsutbetalningar om de kan visa att problemen 
beror på extraordinära omständigheter. Det råder dock stor osäkerhet om tolkningen av detta 
begrepp. Relevanta domar från EU-domstolen bör kunna bidra till att formulera EU-
bestämmelserna på ett mer tillförlitligt sätt. Den förteckning som är bifogad till denna 
förordning är tänkt att vara till hjälp. Härvid bör särskild uppmärksamhet ägnas åt begreppet 
tekniska problem. Flygbolag rättfärdigar ofta försenade eller inställda flygningar med 
”tekniska problem”, vilket gör att passageraren inte får någon möjlighet att förstå 
omständigheterna.

Den reviderade förordningen bör ge tydligare riktlinjer om under vilka slags extraordinära 
omständigheter som flygbolag inte är skyldiga att betala kompensation. Föredraganden har 
utarbetat omfattande ändringsförslag till den icke-uttömmande förteckning som är bifogad till 
kommissionens förslag. Det mest långtgående ändringsförslaget gäller inbegripandet eller 
uteslutandet av tekniska problem under extraordinära omständigheter. Föredraganden 
instämmer i domstolens avgörande i Wallentin-Hermann-målet att tekniska fel i princip inte 
utgör extraordinära omständigheter. Tekniska problem bör endast i undantagsfall betraktas 
som extraordinära omständigheter om de orsakas av omständigheter som inte kan hanteras av 
lufttrafikföretaget, som påverkar flygsäkerheten och som gör att flygningen inte kan fortsätta 
på normalt sätt.

Vidare bör man genom en ändring klargöra att även om en flygstörning kan ha orsakats av 
extraordinära omständigheter, måste det bevisas att lufttrafikföretaget på rätt sätt hade vidtagit 
alla åtgärder för att undvika att ställa in flygningen. Endast om båda villkoren är uppfyllda bör 
lufttrafikföretaget befrias från skyldigheten att betala kompensation (artikel 5.3). 

Rätten till inkvartering:

Rätten till inkvartering vid inställda flygningar, missade anslutande flygförbindelser eller 
långa förseningar är i regel inte omtvistad om de berörda villkoren är uppfyllda. 
Föredraganden instämmer med kommissionen att den för närvarande obegränsade 
skyldigheten för lufttrafikföretaget att tillhandahålla inkvartering bör begränsas vid 
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extraordinära omständigheter av långvarig karaktär. Till skillnad mot kommissionen föreslår 
dock föredraganden att endast kostnaderna för inkvartering ska begränsas, inte själva 
varaktigheten. Han anser att passagerare som drabbas mest under extraordinära 
omständigheter av långvarig karaktär inte bör behandlas mindre förmånligt än passagerare 
som drabbas i mindre utsträckning. I undantagsfall kan kostnaderna och varaktigheten av 
serviceskyldigheten begränsas av lufttrafikföretaget för passagerare som själva ordnar sin 
inkvartering (skäl 16, artikel 9.4). Med dessa kombinerade förslag tar föredraganden hänsyn 
till både passagerarnas och de berörda företagens intressen.

Bestämmelsen om begränsad serviceskyldighet under extraordinära omständigheter bör dock 
inte befria lufttrafikföretaget från dess skyldighet att tillhandahålla inkvartering (artikel 9.4).

Rätten till information: 

Information till passagerare och öppenhet är viktiga faktorer vid översynen av den nuvarande 
förordningen. Det gäller rätten att i händelse av flygstörningar få tillräcklig information om 
sina rättigheter i allmänhet, men också om orsaken till störningen, andra tänkbara transportsätt 
(artikel 14.4) och tillgång till reklamationsförfaranden och reklamationsblanketter m.m. 
Eftersom lufttrafikföretaget är den mest tillförlitliga källan och ansvarar för denna information 
(skäl 20, artikel 5.2), anser föredraganden att informationen och assistansen till passagerarna 
skulle kunna förbättras betydligt genom att lufttrafikföretagen i tillräcklig grad finns på plats 
på flygplatserna (artikel 14.1a (ny)). 

Prisöppenhet:

Det behövs också förbättringar när det gäller biljettpriser. Biljettpriserna är ofta inte 
tillräckligt öppna, vilket förvirrar passagerarna och försvårar prisjämförelser. Lagstiftaren 
måste se till att förordningen utformas på ett sådant sätt att missbruk i stort sett kan uteslutas. 
Definitionen av biljettpris bör vara så tydlig och så uttömmande som möjligt. Föredraganden 
vill därför till kommissionens definition lägga till ett antal grundläggande tjänster som alltid 
bör ingå i biljettpriset, exempelvis utfärdandet av ett boardingkort, ett minimum av tillåtet 
bagage och betalningsrelaterade kostnader som kreditkortsavgifter (artikel 2 s).

Reklamationsförfarande:

Flera ändringsförslag har införts i den nya artikel 16a om skadeståndskrav och 
reklamationsförfaranden för att anpassa texten till det nya direktivet 2013/11/EU om 
alternativ tvistlösning[1] enligt vilken medlemsstaterna är skyldiga att inrätta nationella organ 
för handläggning av tvistlösning utanför domstol. Dessa kommer i framtiden att vara de organ 
som handlägger reklamationer från passagerare. Lufttrafikföretagens vägran att delta i system 
och förfaranden för alternativ tvistlösning utgör ett särskilt problem, och i förordningen bör 
man därför ålägga lufttrafikföretagen att ansluta sig till ett system för alternativ tvistlösning. 
Lufttrafikföretagets reklamationsförfarande påverkar inte passagerarnas rätt att få tillgång till 
domstolsprövning och till tvistlösning utanför domstol (artikel 16a.2).

                                               
[1] EUT L 165, 18.6.2013, s. 63.



PE510.868v02-00 78/78 PR\1002222SV.doc

SV

Förseningar på marken:

I fråga om förseningar på marken föreslår föredraganden att förseningar på marken ska 
definieras i förhållande till den tidpunkt då ombordstigningen avslutats, inte i förhållande till 
den tidpunkt då passagerarna börjar stiga ombord så som kommissionen föreslår, eftersom 
ombordstigningen är beroende av luftfartygets storlek. Förseningar på marken bör beräknas i 
absoluta termer och inte i förhållande till respektive luftfartyg (artikel 2 w). Kommissionens 
förslag att förseningen på marken ska ha varat i minst fem timmar innan passagerare tillåts 
stiga av förefaller vara alltför lång tid. Föredraganden föreslår att tiden för försening på 
marken minskas till två timmar.

Tillåtet bagage:

Ett iögonfallande exempel på bristen på tillräcklig information gäller lufttrafikföretagens 
praxis vad gäller passagerarnas tillåtna bagage. En del lufttrafikföretag tillåter att 
passagerarna tar med sig ett enda handbagage ombord och tar ut en avgift för alla ytterligare 
kollin, exempelvis shoppingkassar från flygplatsen. För att undvika förvirring bland 
passagerarna och ge dem möjlighet att jämföra priser, bör tydlig information om tillåtet 
bagage vara tillgänglig före bokningen om ytterligare avgifter tillämpas (skäl 28, artikel 6d.1). 

Vidare anser föredraganden att passagerare bör få lov att utan extra kostnad ta med sig viktiga 
personliga föremål eller tillhörigheter i passagerarutrymmet, inklusive shoppingkassar från 
flygplatsen, utöver det föreskrivna maximalt tillåtna handbagaget (artikel 6d.1a (ny)). En 
mindre restriktiv policy från lufttrafikföretagens sida skulle också motverka butikernas 
minskade försäljning.

Flera ändringsförslag har lagts fram i syfte att förbättra hanteringen av musikinstrument. I 
princip bör lufttrafikföretagen tillåta att en passagerare tar med sig ett musikinstrument i 
luftfartygets passagerarutrymme. Ett musikinstrument bör utgöra en del av det tillåtna 
handbagaget. Lufttrafikföretaget bör respektera en tydlig angivelse av tillämpliga avgifter och 
villkor för bagage ombord på luftfartyget. 

Förlorat och skadat eller försenat bagage:

För att underlätta inlämnandet av reklamationer angående förlorat, skadat eller försenat 
bagage, bör en tjänst för bagagereklamationer, som redan finns på många flygplatser, i princip 
inrättas på alla flygplatser. En sådan tjänst ger passagerarna möjlighet att lämna in en 
reklamation vid ankomsten och bidrar till snabbare förfaranden. Dessutom bör en
harmoniserad reklamationsblankett för hela unionen vara tillgänglig som en bilaga till 
förordningen. Fördelen med en sådan bilaga är att blanketten blir översatt till alla officiella 
EU-språk (skäl 31, artikel 3.2).


