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A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak 

nyújtandó kártalanítás és segítség 
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_____________________________________________________________ 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A légi közlekedési szolgáltatások az 

utasok által elıre kifizetett és az 

adófizetık által közvetlenül vagy közvetve 

támogatott szolgáltatások. A 

repülıjegyeket ezért olyan 

„eredményszerzıdéseknek” kell tekinteni, 

amelyek esetében a légitársaságok 

garantálják a szerzıdésben foglalt 

kötelezettségek lehetı leggondosabb 

teljesítését. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 
3 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A légi fuvarozók és utasok 

jogbiztonságának növelése érdekében 

(3) A légi fuvarozók és utasok 

jogbiztonságának növelése érdekében 
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pontosabban meg kell határozni a 

„rendkívüli körülmények” fogalmát, 

figyelembe véve az Európai Unió 

Bíróságnak a C-549/07 (Wallentin-

Hermann) ügyben hozott ítéletét. Ezt a 

meghatározást még pontosabbá kell tenni 

azoknak a körülményeknek nem kimerítı 

felsorolása révén, amelyek egyértelmően 

rendkívülinek, illetve nem rendkívülinek 

tekintendık. 

pontosabban meg kell határozni a 

„rendkívüli körülmények” fogalmát, 

figyelembe véve az Európai Unió 

Bíróságnak a C-549/07 (Wallentin-

Hermann) ügyben hozott ítéletét. Ezt a 

meghatározást még pontosabbá kell tenni 

azoknak a körülményeknek a kimerítı 

felsorolása révén, amelyek egyértelmően 

rendkívülinek tekintendık. A Bizottságot 

fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai 

Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 290. 

cikkének megfelelıen szükség esetén jogi 

aktusokat fogadhasson el az említett 

jegyzék kiegészítése érdekében. 

Indokolás 

A rendkívüli körülmények meghatározásával kapcsolatos jogbiztonság érdekében a felsorolást 

teljessé kell tenni. 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 
5 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A C-22/11 (Finnair) ügyben a Bíróság 

úgy döntött, hogy a „visszautasított 

beszállás” fogalmát akként kell értelmezni, 

hogy az nemcsak az olyan visszautasított 

beszállásra vonatkozik, amely a túlfoglalás 

helyzeteire vezethetı vissza, hanem az 

olyan visszautasított beszállásra is, 

amelynek egyéb, így például mőködtetési 

okai vannak. E megerısítés fényében nem 

indokolt a „visszautasított beszállás” 

jelenlegi meghatározásának módosítása. 

(5) A C-22/11. sz. (Finnair) ügyben a 

Bíróság úgy döntött, hogy a 

„visszautasított beszállás” fogalmát akként 

kell értelmezni, hogy az nemcsak az olyan 

visszautasított beszállásra vonatkozik, 

amely a túlfoglalás helyzeteire vezethetı 

vissza, hanem az olyan visszautasított 

beszállásra is, amelynek egyéb, így például 

mőködtetési okai vannak. A 

„visszautasított beszállás” 

meghatározásának olyan esetekre kell 

kiterjednie, amikor a menetrendszerő 

indulási idıt korábbi indulási idıre 

módosították, aminek következtében az 

utas lekési a járatot. 

Indokolás 

A „visszautasított beszállás” jelenlegi fogalommeghatározását módosítani kell annak 

érdekében, hogy az kiterjedjen azokra az esetekre is, amelyekben az utas azért kési le a járatot, 

mert az indulási idıt korábbra tették át. 
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Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 
6 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A 261/2004/EK rendelet azokra az 

utasokra is vonatkozik, akik repülıjegyüket 

utazási csomag keretében foglalták. 

Egyértelmővé kell azonban tenni, hogy az 

utasok nem halmozhatják a kapcsolódó – 

különösen az e rendelet és a szervezett 

utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 

90/314/EGK tanácsi irányelv
17

 szerinti – 

jogokat. Az utasok számára jogot kell 

biztosítani, hogy eldöntsék, melyik 

jogszabály szerint nyújtják be kérelmüket, 

de nem lehet joguk ahhoz, hogy ugyanazon 

probléma miatt mindkét jogszabály szerint 

kártérítést igényeljenek. Az utasok 

szempontjából nincs jelentısége annak, 

hogy az ilyen kérelmekbıl eredı terheket 

a légi fuvarozók és az utazásszervezık 

hogyan osztják el egymás között. 

(6) A 261/2004/EK rendelet azokra az 

utasokra is vonatkozik, akik repülıjegyüket 

utazási csomag keretében foglalták. 

Egyértelmővé kell azonban tenni, hogy az 

utasok nem halmozhatják a kapcsolódó – 

különösen az e rendelet és a szervezett 

utazási formákról szóló, 1990. június 13-i 

90/314/EGK tanácsi irányelv
17

 szerinti – 

jogokat. Az utasok számára jogot kell 

biztosítani, hogy eldöntsék, melyik 

jogszabály szerint nyújtják be kérelmüket, 

de nem lehet joguk ahhoz, hogy ugyanazon 

probléma miatt mindkét jogszabály szerint 

kártérítést igényeljenek. A légi 

fuvarozóknak és az utazásszervezıknek 

késedelem nélkül át kell adniuk az 

utasoknak a kérelmük véglegesítéséhez 

szükséges bizonyítékokat. 

_____________ _____________ 

17 
HL L158., 1990.6.23., 59. o. 

17 
HL L158., 1990.6.23., 59. o. 

Indokolás 

Az utolsó mondat törlésével egyértelmővé válik, hogy a 261/2004/EK rendelet és a szervezett 

utazási formákról szóló 90/314/EGK irányelv két külön jogi aktus, ami azt jelenti, hogy az 

utasoknak kérelmeiket kizárólag az üzemeltetı légitársaságnak kell benyújtaniuk. Ha azonban a 

kötelezettségek a 261/2004/EK rendelet és a szervezett utazási formákról szóló irányelv alapján 

egybeesnek, az utasok választhatnak, hogy mely jogszabály alapján nyújtanak be kérelmet. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 
7 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az utasvédelem növelése érdekében 

szükséges, hogy az oda-vissza útra szóló 

(retúr-) jeggyel rendelkezı utas beszállását 

a visszaúton ne lehessen visszautasítani 

azért, mert az odaútra szóló jegyet nem 

(7) Az utasvédelem növelése érdekében 

szükséges, hogy az oda-vissza útra szóló 

(retúr-) jeggyel rendelkezı utasnak az út 

egy szakaszára való beszállását ne lehessen 

visszautasítani azért, mert a jegyet nem 
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vette igénybe. vette igénybe az út összes szakaszára. 

 

Indokolás 

A „meg nem jelenés” elvének átfogó tilalma. Amennyiben a foglalt utazás több járatból áll, 

lehetıséget kell biztosítani csak egy vagy több járat igénybevételére anélkül, hogy az utas 

elveszítené a további személyszállítási szolgáltatásra való jogosultságát, vagy hogy további 

magas díjakat legyen kénytelen fizetni. 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 
8 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Jelenleg azokra az utasokra, akiknek a 

neve hibásan szerepel a jegyen, olykor 

büntetı jellegő adminisztratív díjakat 

szabnak ki. A foglaláskor történt esetleges 

elírások ésszerő mértékő javításait 

ingyenesen kell végrehajtani, feltéve, hogy 

azok nem járnak az idıpont, a dátum, az 

útvonal vagy az utas személyének 

megváltozásával. 

(8) Jelenleg azokra az utasokra, akiknek a 

neve hibásan szerepel a jegyen, olykor 

büntetı jellegő adminisztratív díjakat 

szabnak ki. A foglaláskor történt esetleges 

elírások javításait ingyenesen kell 

végrehajtani, feltéve, hogy azok nem 

járnak az idıpont, a dátum, az útvonal vagy 

az utas személyének megváltozásával. 

Indokolás 

Az „ésszerő mértékő” javítások fogalma túlságosan tág teret enged az értelmezésnek. 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 
9 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Egyértelmővé kell tenni, hogy 

járattörlés esetén a jegy árának 

visszatérítése, az út átfoglalás utáni 

folytatása, vagy egy késıbbi idıpontban 

történı utazás közötti választás joga az 

utast és nem a légi fuvarozót illeti meg. 

(9) Egyértelmővé kell tenni, hogy 

járattörlés esetén a jegy árának 

visszatérítése, az út átfoglalás utáni 

folytatása, vagy ugyanaznap késıbbi 

idıpontban, illetve egy késıbbi idıpontban 

történı utazás közötti választás joga az 

utast és nem a légi fuvarozót illeti meg. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 
9 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) Amennyiben az utas mondja le a 

repülıutat, a légi fuvarozóknak 

kötelesnek kell lenniük arra, hogy a már 

kifizetett adókat díjmentesen 

visszafizessék. 

Indokolás 

Egyes légitársaságok – gyakran aránytalan összegő – szolgáltatási díjakat számítanak fel ilyen 

esetekben. Ez elfogadhatatlan. Egy fel nem merülı adót teljes mértékben vissza kell téríteni. Az 

utas nem veszi igénybe a már kifizetett járatot, ennek „büntetésként” épp elegendınek kellene 

lennie. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 
9 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9b) Amennyiben az utas egy 

megállapodás keretében egy késıbbi 

idıpontban történı utazás mellett dönt, a 

törölt járathoz a repülıtérre, illetve emiatt 

a repülıtérrıl történı utazás költségeit 

teljes mértékben meg kell téríteni. E 

költségekbe mindig beletartoznak a 

tömegközlekedési költségek, a taxiköltség, 

valamint a repülıtéri parkolási díjak. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 
9 c preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9c) Az utasoknak a valamely légitársaság 

fizetésképtelensége esetén történı 

pénzügyi védelme az utasok jogaival 

kapcsolatos hatékony rendszer 

kulcsfontosságú eleme. A légi utasok 

védelmének a valamely járatnak a légi 

fuvarozó fizetésképtelensége miatti törlése 

vagy a légi fuvarozó járatainak a légi 
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fuvarozó mőködési engedélyének 

visszavonása miatti felfüggesztése esetén 

történı megerısítése érdekében a légi 

fuvarozóknak kötelesnek kell lenniük 

arra, hogy igazolással szolgáljanak arra, 

hogy kellı biztosíték áll rendelkezésre az 

utasok által befizetett összegek 

visszatérítésére, illetve hazaszállításukra.  

Indokolás 

A légi fuvarozók által csıd esetén az utasok védelmében megtehetı számos intézkedésnek enged 

teret az a követelmény, hogy a kellı biztosítékra vonatkozóan igazolással kell szolgálni. Az 

egyéb lehetıségek között szerepelhet a visszatérítés, illetve a biztosítás.  

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 
9 d preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9d) Például egy garanciaalap vagy egy 

kötelezı biztosítási rendszer 

létrehozásával a légi fuvarozó biztosítani 

tudja, hogy csıdje vagy tevékenységének 

mőködési engedélye bevonásából 

következı felfüggesztése miatti járattörlés 

esetén az utasoknak visszatérítse a jegy 

árát, vagy hazaszállítsa ıket. 

Indokolás 

Egy garanciaalap vagy egy kötelezı biztosítási rendszer létrehozásával biztosítható az utasok 

védelme a légi fuvarozó csıdje vagy a mőködési engedélyének visszavonása esetén. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 
10 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A repülıtereknek és a repülıterek 

használóinak – például a légi fuvarozóknak 

és a földi kiszolgálást végzı vállalatoknak 

– együtt kell mőködniük annak érdekében, 

hogy a légi szolgáltatásban bekövetkezı 

(10) A repülıtér-irányító szervezeteknek 

és a repülıterek használóinak – például a 

légi fuvarozóknak, a földi kiszolgálást 

végzı vállalatoknak, a léginavigációs 

szolgáltatóknak és a fogyatékossággal élı 
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többszöri fennakadásnak az utasokra 

gyakorolt hatása a lehetı legkisebb legyen, 

és ennek érdekében ellátást és átfoglalást 

kell biztosítaniuk a számukra. E célból az 

ilyen esetekre készenléti tervvel kell 

rendelkezniük és együtt kell mőködniük e 

tervek kidolgozása során. 

és csökkent mozgásképességő utasoknak 

segítséget nyújtó szolgáltatóknak – 

intézkedéseket kell elfogadniuk a 

repülıtér-használók közötti koordináció 

és az együttmőködés megvalósítására 

annak érdekében, hogy a légi 

szolgáltatásban bekövetkezı többszöri 

fennakadásnak az utasokra gyakorolt 

hatása a lehetı legkisebb legyen azáltal, 

hogy ellátást és átfoglalást biztosítanak 

számukra. E célból a repülıtér-irányító 

szervezeteknek biztosítaniuk kell a 

megfelelı koordinációt az ilyen esetekre 

szóló, megfelelı készenléti tervvel, és e 

tervek kidolgozása során együtt kell 

mőködniük a tagállami, regionális vagy 

helyi hatóságokkal. E terveket a nemzeti 

végrehajtási szerveknek kell értékelniük, 

és e szervek szükség esetén kérhetik a 

tervek kiigazítását. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 
10 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) A légi fuvarozóknak eljárásokat és 

koordinált intézkedést kell 

meghatározniuk annak érdekében, hogy 

megfelelı információkkal szolgáljanak a 

repülıtéren rekedt utasok részére. Ezen 

eljárásoknak egyértelmően jelezniük kell, 

hogy az egyes repülıtereken ki felelıs az 

ellátás, a segítségnyújtás, az átfoglalás, 

illetve a visszatérítés megszervezéséért, 

valamint meg kell határozniuk az e 

szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos 

folyamatokat és feltételeket. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 
10 b preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10b) Az utazás megszakadása vagy késve 

érkezı, megrongálódott vagy elveszett 

poggyász esetén az utasoknak való 

segítségnyújtás érdekében a légi 

fuvarozóknak olyan kapcsolattartó 

pontokat kell létrehozniuk a 

repülıtereken, amelyeken személyzetük 

vagy az általuk megbízott harmadik fél 

megadja az utasoknak a szükséges 

tájékoztatást jogaikról, többek között a 

panasztételi eljárásról, és segítséget nyújt 

nekik az azonnali intézkedéshez. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 
11 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A 261/2004/EK rendeletnek 

egyértelmően magában kell foglalnia a 

jelentıs késést szenvedı utasok 

kártérítéshez való jogát, az Európai 

Bíróság C-402/07 és C 432/07 sz. 

(Sturgeon) egyesített ügyekben hozott 

ítéletének megfelelıen. Ezzel 

párhuzamosan emelni kell azt az 

idıtartamot, amelynek letelte után a 

késésbıl kártérítési jog keletkezik, hogy 

figyelembe lehessen venni az ágazatra 

gyakorolt pénzügyi hatást és el lehessen 

kerülni az ennek következtében esetleg 

bekövetkezı gyakoribb járattörléseket is. 

Annak biztosítására, hogy az Unión belül 

utazók egyforma kártérítési jogokkal 

rendelkezzenek, célszerő, hogy a 

kártérítési jogot keletkeztetı késési idı az 

EU-n belüli utazások esetében azonos 

legyen, a harmadik országokból érkezı és 

oda induló járatoknál azonban a 

távolságtól függjön, figyelembe véve a légi 

fuvarozók üzemeltetési problémáit, amikor 

távoli repülıtereken kell megoldást 

találniuk a késések okára. 

(11) A 261/2004/EK rendeletnek 

egyértelmően magában kell foglalnia a 

jelentıs késést szenvedı utasok 

kártérítéshez való jogát, az Európai 

Bíróság C-402/07. és C 432/07. sz. 

(Sturgeon) egyesített ügyekben hozott 

ítéletének megfelelıen, valamint az 

egyenlı bánásmód elvével összhangban, 

amelynek értelmében a hasonló 

helyzeteket nem szabad eltérıen kezelni. 

Emelni kell azt az idıtartamot, amelynek 

letelte után a késésbıl kártérítési jog 

keletkezik, többek között azért, hogy 

figyelembe lehessen venni az ágazatra 

gyakorolt pénzügyi hatást. E 

küszöbértékeknek biztosítaniuk kell, hogy 

az Unión belül utazók egyforma kártérítési 

jogokkal rendelkezzenek. Ugyanakkor 

bizonyos küszöbértékeket emelni kell a 

harmadik országokból érkezı és oda induló 

járatoknál a távolság függvényében, hogy 

figyelembe vegyék a légi fuvarozók 

üzemeltetési problémáit, amikor távoli 

repülıtereken kell megoldást találniuk a 

késések okozta problémákra. A kártérítés 

mértékét illetıen az érintett járatok azonos 
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távolsága esetén mindig azonos összeget 

kell alkalmazni. 

Indokolás 

Ez a módosítás figyelembe veszi az elıadónak azon küszöbök tekintetében meglévı álláspontját, 

amelyek felett a késéseknek kártérítéshez való jogot kell eredményezniük. Az elıadó véleménye 

az, hogy ezeket a küszöböket a Bíróság által a Sturgeon-ügyben hozott ítélettel összhangban 

kell meghatározni, amely ítélet a jelentıs – azaz több mint háromórás – késések esetén az 

utasok számára ugyanazokat a jogokat biztosítja, mint amelyek azon utasokat illetik meg, 

akiknek járatát törölték. 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 
12 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A jogbiztonság érdekében a 

261/2004/EK rendeletnek egyértelmően 

meg kell erısítenie, hogy a járatok 

menetrendjének megváltozása a hosszas 

késéshez hasonló hatást gyakorol az 

utasokra, és ezért hasonló jogokat kell 

keletkeztetnie. 

(12) A jogbiztonság érdekében a 

261/2004/EK rendeletnek egyértelmően 

meg kell erısítenie, hogy a járatok 

menetrendjének megváltozása a hosszas 

késéshez, illetve a visszautasított 

beszálláshoz hasonló hatást gyakorol az 

utasokra, és ezért hasonló jogokat kell 

keletkeztetnie. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 
13 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A csatlakozó járatot lekésı utasokat az 

átfoglalásra való várakozás alatt megfelelı 

ellátásban kell részesíteni. Az egyenlı 

bánásmód elve alapján ezeknek az 

utasoknak lehetıséget kell biztosítani arra, 

hogy – az utazásuk végcéljának elérése 

tekintetében elszenvedett késedelemtıl 

függıen –, hasonló alapon tartsanak igényt 

kártérítésre, mint azok az utasok, akiknek 

járata késett vagy azt törölték. 

(13) A csatlakozó járatot – 

menetrendváltozás vagy késés miatt – 

lekésı utasokat az átfoglalásra való 

várakozás alatt megfelelı ellátásban kell 

részesíteni. Az egyenlı bánásmód elve 

alapján és az Európai Bíróság által a C-

11/11. sz. (Air France kontra Folkerts) 

ügyben hozott ítélettel összhangban 

ezeknek az utasoknak lehetıséget kell 

biztosítani arra, hogy – az utazásuk 

végcéljának elérése tekintetében 

elszenvedett késedelemtıl függıen –, 

hasonló alapon tartsanak igényt 

kártérítésre, mint azok az utasok, akiknek 
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járata késett vagy azt törölték. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 
13 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13a) Fıszabály szerint a 

menetrendváltozást vagy késést elıidézı 

légi fuvarozó köteles arra, hogy segítséget 

és átfoglalást kínáljon. Az érintett 

fuvarozóra háruló gazdasági teher 

mérséklése érdekében azonban az utasnak 

fizetendı kártérítést az átszállási helyen az 

elızı csatlakozó járat késéséhez kell 

viszonyítani. 

Indokolás 

Az elıadó véleménye szerint az EU-ban a regionális rövid távú járatokat mőködtetı fuvarozók 

magas száma miatt csökkenteni kell e fuvarozóknak a kártérítésekbıl eredı pénzügyi terhét. 

Ennek szem elıtt tartásával – az arányossággal összefüggı okok miatt – a rendelkezés kettıs 

feltétellel egészül ki, amelyet akkor kell alkalmazni, ha az elızı légi fuvarozó csupán csekély 

mértékő késést okozott, amely miatt viszont az utas lekéste a csatlakozó járatot, ugyanakkor 

sokkal jelentısebb késés mellett érkezett a végcélhoz.  

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 
13 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (13b) Megfelelıen gondoskodni kell 

azokról az átfoglalásra váró 

fogyatékossággal élı vagy csökkent 

mozgásképességő utasokról, akik a 

repülıtéri segítségnyújtó szolgálatok által 

okozott késés miatt késték le a csatlakozó 

járatot. Ezen utasok számára lehetıvé kell 

tenni, hogy ugyanolyan alapon 

kérhessenek kártérítést a repülıtér-

irányító szervezettıl, mint azok az utasok, 

akiknek járata késett, vagy akiknek a 

járatát a légi fuvarozó törölte. 
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Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 
16 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A légi fuvarozókat jelenleg utasaik 

szállodai elhelyezése tekintetében korlátlan 

felelısség terheli hosszú ideig tartó 

rendkívüli körülmények esetén. Ez a 

bizonytalanság és az idıtartam 

kiszámíthatatlansága kockázatot jelenthet 

a fuvarozók pénzügyi stabilitása 

szempontjából. A légi fuvarozóknak ezért 

lehetıséget kell adni arra, hogy egy 

bizonyos idı eltelte után az ellátást 

korlátozzák. Emellett a készenléti tervezés 

és a gyors átfoglalás is csökkentheti annak 

a kockázatát, hogy az utasok hosszú ideig 

vesztegelni kényszerüljenek a repülıtéren. 

 

(16) A légi fuvarozókat jelenleg utasaik 

szállodai elhelyezése tekintetében korlátlan 

felelısség terheli hosszú ideig tartó 

rendkívüli körülmények esetén. A légi 

fuvarozóknak azonban lehetıséget kell 

adni arra, hogy a szállás idıtartama 

tekintetében, valamint – amennyiben az 

utasok maguk gondoskodnak a szállásról 

– a költségek és az ellátás tekintetében 

bizonyos idı eltelte után az ellátást 

korlátozzák. Emellett a készenléti tervezés 

és a gyors átfoglalás is csökkentheti annak 

a kockázatát, hogy az utasok hosszú ideig 

vesztegelni kényszerüljenek a repülıtéren. 

Indokolás 

Tömeges fennakadások esetén valamennyi érintett félnek (hatóságoknak, repülıtereknek, 

légitársaságoknak, hoteleknek és utasoknak) közös felelısséget kell vállalnia, hogy a helyzet 

rendezıdhessen. A légitársaságnak az ellátás nyújtására irányuló kötelezettsége korlátozott 

lehet a szállás költségét tekintve éjszakánként és utasonként. E szabály alól kivétel vezethetı be 

arra az esetre, ha az utasok maguk gondoskodnak szállásukról. Ebben az esetben a légitársaság 

bizonyos idı eltelte után korlátozhatja a szállás és az ellátás költségét. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 
17 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Egyes utasjogok, különösen a 

szálláshoz való jog érvényesítése a 

tapasztalatok szerint aránytalan 

költségekkel jár a légi fuvarozók egyes 

kisebb nagyságrendő mőveleteibıl 

származó bevételéhez képest. A rövid 

távon, kis repülıgépekkel mőködtetett 

járatok üzemeltetıit ezért mentesíteni kell 

a szállás biztosítása alól, ugyanakkor 

segíteniük kell az utasnak a 

törölve 
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szálláskeresésben. 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 
18 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) A fogyatékossággal élı, a csökkent 

mozgásképességő és más, különleges 

bánásmódot igénylı személyek – például a 

kíséret nélkül utazó gyermekek, a várandós 

nık és az orvosi ellátást igénylı személyek 

– számára nehezebb feladat szállást találni 

az utazás kénytelen megszakítása esetén. 

Ezért az ezekbe a kategóriákba tartozó 

utasokra a szálláshoz való jog semmiféle 

korlátozása nem alkalmazandó sem 

rendkívüli körülmények, sem regionális 

járatok esetében. 

(18) A fogyatékossággal élı, a csökkent 

mozgásképességő és más, különleges 

bánásmódot igénylı személyek – például a 

kíséret nélkül utazó gyermekek, a várandós 

nık és az orvosi ellátást igénylı személyek 

– számára nehezebb feladat szállást találni 

az utazás kénytelen megszakítása esetén. 

Ezért az ezekbe a kategóriákba tartozó 

utasokra a szálláshoz való jog semmiféle 

okból történı korlátozása nem 

alkalmazandó rendkívüli körülmények 

esetében. 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 
18 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18a) Amikor a közösségi légi fuvarozó 

megköveteli, hogy a fogyatékossággal élı 

vagy csökkent mozgásképességő 

személyeket gondozó személy kísérje, a 

gondozó személy nem kötelezhetı az 

indulási repülıtéren alkalmazandó 

repülıtéri adó megfizetésére. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 
18 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18b) A szolgáltatónak biztosítania kell, 

hogy a csökkent mozgásképességő és 

fogyatékossággal élı személyek mindig 
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jogosultak legyenek biztonsági 

tanúsítással rendelkezı légzıkészülékek 

díjmentes használatára a repülıgépen. A 

Bizottságnak – a biztonsági 

követelmények megfelelı figyelembevétele 

mellett – jegyzéket kell készítenie az 

elfogadott orvosioxigén-berendezésekrıl 

az iparággal és a csökkent 

mozgásképességő, illetve fogyatékossággal 

élı személyek képviseleti szervezeteivel 

együttmőködésben.  

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 
20 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Az utazás megszakadása esetén az 

utasokat nem csak az ıket ilyenkor 

megilletı jogaikról kell megfelelıen 

tájékoztatni, hanem a megszakítás okáról 

is, amint az információk rendelkezésre 

állnak. Ezeket az információkat akkor is 

meg kell adni, ha az utas a jegyét egy az 

Unióban mőködı közvetítınél vásárolta 

meg. 

(20) Az utazás megszakadása, 

menetrendváltozás és visszautasított 

beszállás esetén az utasokat nemcsak az 

ıket ilyenkor megilletı jogokról kell 

megfelelıen tájékoztatni, hanem a 

megszakítás okáról is, amint az 

információk rendelkezésre állnak. Ezeket 

az információkat a légi fuvarozónak akkor 

is meg kell adnia, ha az utas a jegyét egy 

az Unióban mőködı közvetítınél vásárolta 

meg. Emellett az utasokat – jogaik 

gyakorlásának lehetıvé tétele érdekében – 

tájékoztatni kell a kérelmek és panaszok 

benyújtásának legegyszerőbb és 

leggyorsabb eljárásairól. 

Indokolás 

A légi fuvarozó az egyetlen megbízható információforrás a járatok fennakadásainak okaira 

vonatkozóan. 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 
21 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21a) A nemzeti végrehajtási szerveket e 
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rendelet végrehajtásával kapcsolatos 

szerepük betöltésében támogatandó, a légi 

fuvarozók rendelkezésükre bocsátják a 

vonatkozó megfelelıségi dokumentációt, 

amely bizonyítja, hogy a légi fuvarozók 

eleget tesznek e rendelet összes vonatkozó 

cikkének. 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 
21 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (21b) Mivel a kereskedelmi célú légi 

közlekedés integrált uniós piac, 

hatékonyabb, ha a rendelet végrehajtását 

uniós szinten garantáló intézkedések az 

Európai Bizottság fokozott bevonásával 

történnek. Az Európai Bizottságnak 

kifejezetten tudatosítania kell a légi 

utasok körében azt a követelményt, hogy a 

légi fuvarozóknak be kell tartaniuk az 

utasjogokat, mégpedig úgy, hogy 

közzéteszi azon fuvarozók listáját, amelyek 

rendszeresen nem tesznek eleget e 

rendeletnek. 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 
22 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) Az utasokat megfelelıen tájékoztatni 

kell az igények és panaszok légi 

fuvarozókhoz való benyújtásával 

kapcsolatos eljárásokról, és biztosítani kell, 

hogy ésszerő határidın belül választ 

kapjanak. Az utasoknak azt a lehetıséget is 

biztosítani kell, hogy a légi fuvarozókkal 

szemben peren kívüli eszközök útján 

emeljenek panaszt. Ugyanakkor mivel a 

bíróság elıtti hatékony jogorvoslathoz való 

jog az Európai Unió Alapjogi Chartájának 

47. cikkében elismert alapvetı jog, ezek az 

(22) Az utasokat megfelelıen tájékoztatni 

kell az igények és panaszok légi 

fuvarozókhoz való benyújtásával 

kapcsolatos eljárásokról, és fel kell hívni 

figyelmüket az erre vonatkozó – 

különösen a 16a. cikk (2) bekezdésében 

foglalt – határidıkre, és biztosítani kell, 

hogy a lehetı legrövidebb idın belül 

választ kapjanak. Az utasoknak azt a 

lehetıséget is biztosítani kell, hogy a légi 

fuvarozókkal szemben peren kívüli 

eszközök útján emeljenek panaszt. A 
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intézkedések nem akadályozhatják és nem 

nehezíthetik meg azt, hogy az utasok 

bírósághoz forduljanak. 

tagállamoknak jól felkészült közvetítési 

szolgáltatást kell biztosítaniuk azokra az 

esetekre, amelyben az utasok és a légi 

társaságok közötti vitát nem sikerül 

rendezni. Ugyanakkor mivel a bíróság 

elıtti hatékony jogorvoslathoz való jog az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. 

cikkében elismert alapvetı jog, ezek az 

intézkedések nem akadályozhatják és nem 

nehezíthetik meg azt, hogy az utasok 

bírósághoz forduljanak. E célból az 

utasoknak mindig meg kell kapniuk azon 

szervezetek címét és elérhetıségeit, 

amelyek az egyes országokban ezen 

eljárások lefolytatásáért felelısek. A jogok 

peren kívüli és bírósági eljárás keretében 

történı egyszerő, gyors és olcsó 

kezelésének lehetıvé tétele érdekében fel 

kell hívni a figyelmet különösen az online 

és alternatív vitarendezési eljárásokra, 

valamint a kis értékő követelések európai 

eljárására. 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 
22 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (22a) Az igény benyújtását minden 

esetben panasznak kell megelıznie. 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 
23 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) A C-139/11 sz. Moré kontra KLM 

ügyben az Európai Bíróság tisztázta, hogy 

azt a határidıt, amely alatt a kártérítés 

iránti kereseteket meg kell indítani, az 

egyes tagállamok nemzeti joga határozza 

meg. 

(23) A C-139/11 sz. Moré kontra KLM 

ügyben a Bíróság tisztázta, hogy azt a 

határidıt, amely alatt a kártérítés iránti 

kereseteket meg kell indítani, az egyes 

tagállamok nemzeti joga határozza meg. A 

peren kívüli egyezségeket illetıen a 

határidıket a fogyasztói jogviták 

alternatív rendezésérıl, valamint a 
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2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK 

irányelv módosításáról szóló, 2013/11/EU 

európai parlamenti és tanácsi 

irányelvvel
17a 

(fogyasztói alternatív 

vitarendezési irányelvvel) összhangban 

határozzák meg. 

 ___________________ 

 17a 
HL L 165., 2013.6.18., 65. o. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 
26 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (26a) Az utasok és a légi fuvarozók 

jogbiztonságának növelése érdekében 

lehetıvé kell tenni a „rendkívüli 

körülmények” fogalmának tisztázását a 

nemzeti végrehajtási szervek munkája és a 

bírósági ítéletek alapján. Különösen 

fontos, hogy a Bizottság az elıkészítı 

munka során megfelelı konzultációkat 

folytasson a nemzeti végrehajtási 

szervekkel. A felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus elıkészítésekor és 

szövegezésekor a Bizottságnak 

gondoskodnia kell a vonatkozó 

dokumentumoknak az Európai Parlament 

és a Tanács részére történı egyidejő, 

idıben történı és megfelelı 

továbbításáról. 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 
27 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(27) Annak érdekében, hogy a mozgást 

segítı eszközöket ért kárért vagy azok 

elvesztéséért járó kártérítés az eszköz 

tényleges értékével egyezzék meg, a 

légitársaságoknak a csökkent 

mozgásképességő személyek számára 

(27) Annak érdekében, hogy a mozgást 

segítı eszközöket ért kárért vagy azok 

elvesztéséért járó kártérítés az eszköz 

tényleges értékével egyezzék meg, a 

légitársaságoknak és a repülıtéri 

segítségnyújtó szolgálatoknak a 
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díjmentesen fel kell ajánlaniuk azt a 

lehetıséget, hogy külön nyilatkozatot 

tegyenek, amely – a Montreali 

Egyezménynek megfelelıen – lehetıvé 

teszi számukra, hogy a veszteségért vagy 

kárért teljes körő kártérítést igényeljenek. 

foglaláskor, majd az utasfelvételkor ismét 

tájékoztatniuk kell a fogyatékossággal élı 

vagy csökkent mozgásképességő 

személyeket arról a lehetıségrıl, hogy 

külön nyilatkozatot tehetnek, amely – a 

Montreali Egyezménynek megfelelıen – 

lehetıvé teszi számukra, hogy a 

veszteségért vagy kárért teljes körő 

kártérítést igényeljenek. A légi 

fuvarozóknak a repülıjegy foglalásakor 

minden esetben tájékoztatniuk kell az 

utasokat az említett nyilatkozattételi 

lehetıségrıl és az abból származó 

jogokról. 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 
29 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(29) A hangszereket – lehetıség szerint – 

kézipoggyászként kell elfogadni, és ha erre 

nincs lehetıség, mindent meg kell tenni 

azért, hogy azokat megfelelı feltételekkel 

szállítsák a repülıgép rakterében. Ezért a 

2027/97/EK rendeletet ennek megfelelıen 

módosítani kell. 

(29) A hangszereket kézipoggyászként kell 

elfogadni, és ha erre nincs lehetıség, akkor 

azokat megfelelı feltételekkel a repülıgép 

rakterében kell szállítani. Annak 

érdekében, hogy az érintett utasok meg 

tudják ítélni, hogy a hangszerük 

tárolható-e kézipoggyászként, a légi 

fuvarozóknak tájékoztatniuk kell ıket a 

rakodóhelyek méretérıl. Ezért a 

2027/97/EK rendeletet ennek megfelelıen 

módosítani kell. 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 
31 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(31) Tekintettel az elveszett, 

megrongálódott vagy késve érkezı 

poggyásszal kapcsolatos panaszok 

beterjesztésére kiszabott rövid határidıkre, 

a légi fuvarozóknak lehetıséget kell 

nyújtaniuk arra, hogy az utasok 

panaszaikat már a repülıtéren 

(31) Tekintettel az elveszett, 

megrongálódott vagy késve érkezı 

poggyásszal kapcsolatos panaszok 

beterjesztésére kiszabott rövid határidıkre, 

különleges poggyászszolgálatot kell 

létrehozni minden repülıtéren, ahol az 

utasoknak lehetıségük van arra, hogy 
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benyújthassák, és e célból 

formanyomtatványt kell számukra 

biztosítani. Ez a szokásos 

poggyászjegyzıkönyv (Property 

Irregularity Report vagy PIR) is lehet. 

panaszaikat már érkezéskor 

benyújthassák. E célból a légi 

fuvarozóknak az Unió valamennyi 

hivatalos nyelvén formanyomtatványt kell 

biztosítaniuk az utasok számára. Ez a 

szokásos poggyászjegyzıkönyv (Property 

Irregularity Report vagy PIR) is lehet.  A 

Bizottság végrehajtási aktusok útján 

rögzíti a szabványosított igénylılap 

formáját. 

Indokolás 

Gyakorlati okok miatt különleges poggyászszolgálatnak minden repülıtéren rendelkezésre kell 

állnia, hogy felgyorsuljon és egyszerősödjön az eljárás. A felülvizsgált rendelet keretében 

szabványosított, uniós szintő igénylılapnak kell rendelkezésre állnia. 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 
35 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (35a) Az utasok védelmének az Unió 

határain kívüli javítása érdekében az 

utasjogi kérdésekkel kétoldalú és 

nemzetközi megállapodások keretében kell 

foglalkozni. 

 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 
35 b preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (35b) A súlyos fogyatékossággal élı 

utasok számára speciális szolgáltatásokat, 

például ingyenes öltözıt és 

mosdóhelyiséget kell biztosítani minden 

olyan uniós repülıtéren, ahol az éves 

utasforgalom meghaladja az 1 milliót. 
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Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 
35 c preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (35c) A tagállamok által létrehozott 

nemzeti végrehajtási szervek nem mindig 

rendelkeznek elégséges hatáskörrel az 

utasjogok hatékony védelmének 

biztosításához. A tagállamoknak ezért 

elégséges hatáskörrel kell felruházniuk a 

nemzeti végrehajtási szerveket a 

jogsértések szankcionálásához, valamint 

az utasok és az ágazat közötti jogviták 

rendezéséhez, és valamennyi nemzeti 

végrehajtási szervnek minden beérkezett 

panaszt teljes körően ki kell vizsgálnia. 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új) 
261/2004/EK rendelet  

1 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -1. Az 1. cikk (1) bekezdés a következı 

ponttal egészül ki: 

 ca) visszaminısítés esetén. 

Indokolás 

A ca) pontban említett esettel a 10. cikk (2) bekezdése foglalkozik. Ezt az esetet ezért fel kell 

venni a felsorolásba. 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új) 
261/2004/EK rendelet 

1 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1. Az 1. cikk (1) bekezdése a következı 
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ponttal egészül ki: 

 „cb) lekésik a csatlakozó járatot.” 

Indokolás 

A „lekésés a csatlakozó járatról” címet viselı új 6a. cikk tükrében a rendeletnek az 1. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott tárgyát megfelelıen módosítani kell. 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 
261/2004/EK rendelet 

2 cikk – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„»utazásszervezı«: a szervezett utazási 

formákról szóló, 1990. június 13-i 

90/314/EGK tanácsi irányelv 2. cikkének 

(2) bekezdése szerinti személy”; 

d) „»utazásszervezı«: olyan személy, aki 

nem alkalomszerően utazási csomagokat 

állít össze és eladja vagy értékesítésre 

kínálja azokat közvetlenül vagy közvetítı 

útján; 

Indokolás 

A jobb érthetıség és a fogyasztóbarát jelleg javítása érdekében megfelelıbb, ha minden 

hivatkozást elhagyunk, és ehelyett az összes megfelelı fogalommeghatározást világosan 

feltüntetjük ebben a rendeletben. 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b a pont (új) 
261/2004/EK rendelet 

2 cikk – g pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 a g) pont helyébe a következı szöveg lép: 

 „g) »helyfoglalás«: az a tény, hogy az 

utasnak jegye vagy más olyan igazolása 

van, amely jelzi, hogy a helyfoglalást a 

légi fuvarozó vagy a szervezı elfogadta és 

nyilvántartásba vette;” 

Indokolás 

Ez a módosítás összhangban van a 2. cikk d) pontjában szereplı új fogalommeghatározással. 
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Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c pont 
261/2004/EK rendelet 

2 cikk – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) „»csökkent mozgásképességő személy«: 

a légi jármőveken utazó fogyatékkal élı, 

illetve csökkent mozgásképességő 

személyek jogairól szóló 1107/2006/EK 

rendelet
22

 szerinti bármely személy; 

i) „»fogyatékossággal élı, illetve csökkent 

mozgásképességő személy«: bármely 

személy, akinek mozgásképessége a 

közlekedés során bármilyen fizikai (érzék- 

vagy mozgásszervi, állandó vagy idıleges) 

fogyatékosság, értelmi fogyatékosság, 

vagy más fogyatékossághoz vezetı ok, 

illetve kor miatt korlátozott, és akinek 

helyzete kellı figyelmet igényel, és 

szükségessé teszi az összes utas 

rendelkezésére álló szolgáltatás 

hozzáigazítását a kérdéses személy egyéni 

igényeihez;” 

__________________ __________________ 

22 
HL L 204., 2006.7.26., 1. o. 

22 
HL L 204., 2006.7.26., 1. o. 

Indokolás 

Fontos, hogy a rendelet pontosan és teljes körően meghatározza a „fogyatékossággal élı, 

illetve csökkent mozgásképességő személyek” fogalmát, és ne csupán hivatkozzon a meglévı 

jogszabályra, nevezetesen az 1107/2006/EK rendeletre. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy a 

„fogyatékossággal élı személy” kifejezést nem lehet a „csökkent mozgásképességő személy” 

fogalmának szinonimájaként használni, és ezt a használt fogalommeghatározásban is ki kell 

emelni. 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – c a pont (új) 
261/2004/EK rendelet 

2 cikk – j pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca). a j) pont helyébe a következı szöveg 

lép: 

 „j) »visszautasított beszállás« egy légi 

járaton az utasok szállításának 

megtagadása annak ellenére, hogy a 3. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott 
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feltételek mellett beszállásra jelentkeztek, 

kivéve, ha beszállásukat ésszerő indokok, 

úgymint egészségügyi, biztonsági vagy 

védelmi okok, illetve nem megfelelı 

utazási okmányok miatt utasítják el. Az a 

járat, amelynek menetrendszerő indulási 

idejét elırehozták, aminek következtében 

az utas lekéste a járatot, olyan járatnak 

minısül, amely tekintetében az utas 

esetében visszautasították a beszállást.” 

Indokolás 

A „visszautasított beszállás” jelenlegi fogalommeghatározását módosítani kell annak 

érdekében, hogy az kiterjedjen azokra az esetekre is, amelyekben az utas azért kési le a járatot, 

mert az indulási idıt korábbra tették át. 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – d pont 
261/2004/EK rendelet  

2 cikk – 1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

l) „Törölt járatnak kell tekinteni a járatot 

abban az esetben is, ha a repülıgép 

felszállt, de ezt követıen valamilyen okból 

egy, az érkezési repülıtértıl eltérı 

repülıtéren le kellett szállnia, vagy vissza 

kellett térnie az indulási repülıtérre.” 

l) „Törölt járatnak kell tekinteni a járatot 

abban az esetben is, ha a repülıgép 

felszállt, de ezt követıen vissza kellett 

térnie az indulási repülıtérre, ahol az 

érintett repülıgép utasait átszállították 

másik járatokra.” 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont 
261/2004/EK rendelet 

2 cikk – m pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

m) »rendkívüli körülmények«: olyan 

körülmények, amelyek jellegüknél vagy 

eredetüknél fogva nem tartoznak az 

érintett légi fuvarozó rendes tevékenységi 

körébe, és amelyeket a légi fuvarozó 

ténylegesen nem tud befolyásolni. E 

m) »rendkívüli körülmények«: olyan 

körülmények, amelyek kívül esnek az 

érintett légi fuvarozó rendes tevékenységi 

körének ellenırzésén és a betartandó, 

alkalmazandó biztonsági szabályokkal 

kapcsolatos kötelezettségeken. E rendelet 
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rendelet alkalmazásában a rendkívüli 

körülmények magukban foglalják a 

mellékletben felsorolt körülményeket; 

alkalmazásában a rendkívüli körülmények 

az 1. mellékletben felsorolt körülményekre 

korlátozódnak. 

Indokolás 

Az „inherent” kifejezés nem egyértelmő, és különbözı nyelveken eltérı jelentése van. Nem 

szabad kártérítési kötelezettséggel büntetni azt a légi fuvarozót, amely a biztonsági és 

karbantartási szabályoknak és kötelezettségeknek teljes mértékben megfelelve járt el, és a 

hatáskörében mindet megtett a légi közlekedési fennakadás elkerülése érdekében. Valójában a 

kártérítés csak akkor képes jobb magatartásra ösztönözni a légitársaságokat, ha a kiváltó 

okokat ténylegesen befolyásolni tudják. A melléklet nem korlátozó, csupán példákkal szolgál. 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont 
261/2004/EK rendelet 

2 cikk – o pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

o) »csatlakozó járat«: olyan járat, amely 

egyetlen szállítási szerzıdés keretében 

eljuttatja az utast egy átszállási helyre, 

ahonnan az egy másik járattal utazik 

tovább, illetve adott esetben a másik járat, 

amely az átszállási helyrıl indul. 

o) »csatlakozó járat«: olyan járat, amely 

egyetlen szállítási szerzıdés vagy egyetlen 

foglalási szám vagy mindkettı alapján 

eljuttatja az utast egy átszállási helyre, 

ahonnan az egy másik járattal utazik 

tovább, illetve adott esetben a 6a. cikkel 

összhangban egy másik járat, amely az 

átszállási helyrıl indul. 

Indokolás 

A szöveg az „egyetlen foglalással” egészül ki az egyértelmőség miatt, hogy el lehessen kerülni 

az olyan problémákat, amikor több jegyet vesznek egyetlen ügylet keretében. A 6a. cikkel való 

kiegészítés a csatlakozó járatokra vonatkozó rendelkezésekre utal. 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont 
261/2004/EK rendelet 

2 cikk – r pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

r) »repülıtér-irányító szervezet«: olyan 

szervezet, amelynek a nemzeti 

r) »repülıtér-irányító szervezet«: olyan 

szervezet, amelynek a nemzeti 
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jogszabályok, szabályzatok és szerzıdések 

értelmében a feladata – más 

tevékenységekkel együtt vagy kizárólag – a 

repülıterek vagy repülıtér-hálózatok 

infrastruktúrájának igazgatása és kezelése, 

valamint az adott repülıtereken vagy 

repülıtér-hálózatokon jelen lévı, 

különbözı szereplık tevékenységének 

összehangolása és felügyelete; 

jogszabályok, szabályzatok és szerzıdések 

értelmében feladata – más 

tevékenységekkel együtt vagy kizárólag – a 

repülıterek vagy repülıtér-hálózatok 

infrastruktúrájának igazgatása és kezelése, 

valamint az adott repülıtereken vagy 

repülıtér-hálózatokon jelen lévı, 

különbözı szereplık koordinációja 

hatáskörével összhangban; 

Indokolás 

A javaslat új feladatokat ró repülıtér-irányító szervezetekre, ideértve a repülıtéren mőködı 

összes érdekelt fél tevékenységének felügyeletét is. Ez nem kivitelezhetı, és nem repülıtér-

irányító szervezetek feladata. Ezt a rendelkezést ezért a repülıtér-irányító szervezetek 

szerepével és felelısségével kapcsolatos félreértés elkerülése érdekében törölni kell. 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont 
261/2004/EK rendelet 

2 cikk – s pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

s) »jegyár«: egy jegyért fizetett teljes ár, 

amely magában foglalja a légi viteldíjat, 

valamint a jegy árában foglalt opcionális és 

nem opcionális szolgáltatásokért fizetendı 

minden vonatkozó adót, díjat, felárat és 

illetéket; 

s) »jegyár«: egy jegyért fizetett teljes ár, 

amely magában foglalja a légi viteldíjat, 

valamint a jegy árában foglalt opcionális és 

nem opcionális szolgáltatásokért fizetendı 

minden vonatkozó adót, díjat, felárat és 

illetéket, például az utasfelvétel teljes 

költségét, a jegyek és a beszállókártyák 

kiállításának költségét, minimális mérető 

poggyász, beleértve egy kézipoggyász, egy 

feladott poggyász és a nélkülözhetetlen 

tárgyak szállítását, valamint a fizetéshez 

kapcsolódó valamennyi költséget, például 

a hitelkártyás fizetés díját; az elızetesen 

feltüntetett jegyár mindig a fizetendı 

végleges árat tükrözi. 

Indokolás 

Az egyértelmőség és összehasonlíthatóság érdekében a jegyárba beleértendı alapszolgáltatás-

csomagot meg kell határozni. 
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Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont 
261/2004/EK rendelet 

2 cikk – t pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

t) »a járat ára«: egy adott járat repülési 

távolságának és a jeggyel megváltott teljes 

utazás összes járata által megtett 

össztávolságnak a hányada, szorozva a 

jegy árával; 

t) »a járat ára«: egy adott járat repülési 

távolságának és a jeggyel megváltott teljes 

utazás összes járata által megtett 

össztávolságnak a hányada, szorozva a 

jegy árával; amennyiben a jegyár nem 

ismert, a visszatérítés értéke a járaton a 

magasabb kategóriás ülıhelyért fizetett 

felár; 

Indokolás 

A „járat árának” a Bizottság által javasolt fogalma nem mőködik akkor, ha a járatot szervezett 

utazási forma részeként biztosítják, mivel a „járat ára” nem szerepel a jegyen. A javasolt 

módosítás célja e helyzet orvoslása. A fogalommeghatározás kiegészítı része a visszatérítési 

szintet az érintett járaton a magasabb kategóriás ülıhely értékéhez igazítja. A visszaminısítést 

követı részleges visszatérítéssel összefüggésben ezt a fogalommeghatározást kell alkalmazni. 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont 
261/2004/EK rendelet 

2 cikk – w pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

w) »a kifutópályán való várakozás«: 

induláskor az az idı, amelyet a repülıgép 

az utasok beszállításának kezdetétıl a 

felszállásig a földön tölt, érkezéskor pedig 

az az idı, amely a repülıgép földet érése és 

az utasok kiszállításának kezdete között 

telik el; 

w) »a kifutópályán való várakozás«: 

induláskor az az idı, amelyet a repülıgép 

az utasok beszállításának befejezésétıl a 

felszállásig a földön tölt, érkezéskor pedig 

az az idı, amely a repülıgép földet érése és 

az utasok kiszállításának kezdete között 

telik el; 

Indokolás 

A beszállítás ideje mint olyan nem foglalhatja magában a kifutópályán való várakozást, mivel 

az a repülıgép méretétıl függ. A késést abszolút értelemben és nem az egyes repülıgépekkel 

összefüggésben kell kiszámítani. 
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Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont 
261/2004/EK rendelet 

2 cikk – y a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A 2. cikk a következı ponttal egészül ki:  

 „ya) »érkezési késés«: a járatnak az utas 

jegyén feltüntetett menetrend szerinti 

érkezési idıpontja és a járat érkezésének 

tényleges idıpontja közötti idıtartam. Az 

érkezési késés vonatkozhat a járatra 

abban az esetben is, ha a repülıgép 

felszállt, de ezt követıen vissza kellett 

térnie az indulási repülıtérre, ahonnan 

késıbb újra felszállt. Hasonlóképpen, az 

érkezési késés vonatkozhat a járatra 

abban az esetben is, ha máshová 

irányítják, de végül eléri a végsı 

célállomást vagy egy annak közelében 

lévı repülıteret. 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – e pont 
261/2004/EK rendelet 

2 cikk – y b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A 2. cikk a következı ponttal egészül ki: 

 „yb) »átfoglalás«: pótdíj nélküli alternatív 

személyszállítási ajánlat, amelynek 

igénybevételével az utas elérheti végsı 

célállomását;” 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont 
261/2004/EK rendelet 

3 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezetı rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) megerısített helyfoglalással 

rendelkeznek az érintett légi járaton és – az 

5. cikkben említett járattörlés, valamint a 6. 

cikkben említett menetrendváltozás 

esetét kivéve – utasfelvételre jelentkeznek, 

a) megerısített helyfoglalással 

rendelkeznek az érintett légi járaton és – az 

5. cikkben említett járattörlés, valamint a 6. 

cikkben említett menetrendváltozás, vagy a 

6a. cikkben említett csatlakozó járat esetét 

kivéve – utasfelvételre jelentkeznek, 

Indokolás 

A módosítás a „lekésés a csatlakozó járatról” címet viselı új 6a. cikkel összhangban módosítja 

a szöveget. 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a a alpont (új) 
261/2004/EK rendelet 

3 cikk – 3 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 2. aa) a (3) bekezdés a következı ponttal 

egészül ki: 

(3) E rendelet nem alkalmazható a 

térítésmentesen, vagy a nyilvánosság 

számára közvetlenül vagy közvetetten nem 

elérhetı csökkentett viteldíjjal utazó 

utasokra. A rendeletet alkalmazni kell 

azonban azokra az utasokra, akiknek jegyét 

egy légifuvarozó vagy utazásszervezı 

törzsutasprogramja vagy más kereskedelmi 

programja keretében adták ki. 

„(3) E rendelet nem alkalmazható a 

térítésmentesen vagy a nyilvánosság 

számára közvetlenül vagy közvetetten nem 

elérhetı csökkentett viteldíjjal utazó 

utasokra, köztük a 2 évnél fiatalabb, külön 

helyjegy nélkül utazó gyerekekre. 

Alkalmazni kell ıket azonban azokra az 

utasokra, akiknek jegyét egy légi fuvarozó 

vagy utazásszervezı törzsutasprogramja 

vagy más kereskedelmi programja 

keretében adták ki.” 

Ez a módosítás a meglévı jogszabályon – 3. cikk (3) bekezdése – belül kíván módosítani egy 

rendelkezést, amelyre a bizottsági javaslat nem tért ki. 

 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b alpont 
261/2004/EK rendelet 

3 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A 8. cikk (6) bekezdésének sérelme 

nélkül e rendeletet kizárólag motoros 

merevszárnyú légi jármőveken szállított 

utasokra kell alkalmazni. Amikor azonban 

az utazás egy részére a szállítási 

szerzıdésnek megfelelıen más szállítási 

eszközön vagy helikopteren kerül sor, e 

rendeletet az egész utazásra alkalmazni 

kell, és az utazás más szállítási eszközzel 

végzett részét e rendelet alkalmazásában 

csatlakozó járatnak kell tekinteni.” 

(4) A 8. cikk (6) bekezdésének sérelme 

nélkül e rendeletet kizárólag motoros 

merevszárnyú légi jármőveken szállított 

utasokra kell alkalmazni. Amikor azonban 

az utazás egy részére az egyetlen szállítási 

szerzıdésnek megfelelıen és egyetlen 

foglalás alapján más szállítási eszközön 

vagy helikopteren kerül sor, a 6a. cikket az 

egész utazásra alkalmazni kell, feltéve, 

hogy az említett más szállítási eszközt a 

szállítási szerzıdésben feltüntették. E 

rendeletnek az egész utazásra történı 

alkalmazásáért a légi fuvarozó felel. 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c alpont 
261/2004/EK rendelet 

3 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„(6) E rendelet a szervezett utazási 

szerzıdések keretében szállított utasokra is 

alkalmazandó, de nem érinti az utasok 

90/314/EGK tanácsi rendelet szerinti 

jogait. Az utas e rendelet és a 90/314/EGK 

tanácsi irányelv értelmében is jogosult 

kérelem benyújtására, de az ugyanazon 

tényekkel kapcsolatban nem halmozhatja a 

két jogi aktus alapján ıt megilletı jogokat, 

amennyiben a jogok ugyanazon érdekek 

védelmezésére vagy ugyanazon célra 

irányulnak. E rendelet nem alkalmazható 

olyan esetekben, amikor egy utazási 

csomagot a légi járat törlésén vagy késésén 

kívüli egyéb okokból törölnek.” 

„(6) E rendelet a szervezett utazási 

szerzıdések keretében szállított légi 

utasokra is alkalmazandó, de nem érinti az 

utasok 90/314/EGK tanácsi rendelet 

szerinti jogait. Az utas e rendelet 

értelmében a légi fuvarozó részére, a 

90/314/EGK tanácsi irányelv értelmében 

pedig az utazásszervezı részére jogosult 

kérelem benyújtására, de az ugyanazon 

tényekkel kapcsolatban nem halmozhatja a 

két jogi aktus alapján ıt megilletı jogokat, 

amennyiben a jogok ugyanazon érdekek 

védelmezésére vagy ugyanazon célra 

irányulnak. E rendelet nem alkalmazható 

olyan esetekben, amikor egy utazási 

csomagot a légi járat törlésén vagy késésén 

kívüli egyéb okokból törölnek.” 

Indokolás 

E módosítás célja az egyértelmővé tétel. A 261/2004/EK rendelet és a szervezett utazási 

formákról szóló 90/314/EGK irányelv két külön jogi aktus. Egyértelmőnek kell lennie, hogy az 

utasok nem halmozhatnak jogokat mindkét jogi aktus alapján. 
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Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a alpont (új) 
261/2004/EK rendelet  

4 cikk – 1 bekezdés  

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -a) A 4. cikk (1) bekezdésének helyébe a 

következı szöveg lép: 

(1) Amennyiben egy üzemeltetı légi 

fuvarozó okkal feltételezi, hogy el fogja 

utasítani a beszállást egy légi járatra, 

köteles elıször önként jelentkezıket 

keresni, akik elınyökért cserében 

lemondanak helyfoglalásukról az általuk 

érintett utas és az üzemeltetı légi fuvarozó 

által meghatározandó feltételek mellett. Az 

önként jelentkezık számára a 

segítségnyújtás a 8. cikk szerint történik, 

és ez a segítségnyújtás kiegészíti az e 

bekezdésben említett elınyöket. 

(1) Amennyiben egy üzemeltetı légi 

fuvarozó okkal feltételezi, hogy el fogja 

utasítani a beszállást egy légi járatra, 

köteles elıször önként jelentkezıket 

keresni, akik elınyökért cserében 

lemondanak helyfoglalásukról az általuk 

érintett utas és az üzemeltetı légi fuvarozó 

által meghatározandó feltételek mellett. Az 

önként jelentkezıket tájékoztatják a 14. 

cikk (2) bekezdése szerinti jogaikról, és 

segítségnyújtást kapnak a 8. cikknek 

megfelelıen, és amennyiben a 

megállapodás szerinti indulási idıpont 

legalább két órával késıbb van az eredeti 

indulási idıponthoz képest, az üzemeltetı 

légi fuvarozó ellátást kínál fel az 

utasoknak a 9. cikknek megfelelıen, és ez 

a segítségnyújtás, illetve ellátás kiegészíti 

az e bekezdésben említett elınyöket. 

Indokolás 

A módosítás azt kívánja garantálni, hogy az önként jelentkezık ugyanolyan szintő tájékoztatást 

és ellátást kapjanak, mint amelyet az összes többi utasnak biztosítanak, annak érdekében, hogy 

az üzemeltetı légi fuvarozó ajánlatának elfogadása elıtt a döntésüket teljes körő tájékoztatás 

alapján hozzák meg. 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont 
261/2004/EK rendelet 

4 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A (3) bekezdés helyébe a következı szöveg törölve 
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lép: 

„(3) Amennyiben az utasok beszállását 

akaratuk ellenére visszautasították, akkor 

az üzemeltetı légi fuvarozó azonnal 

kártalanítja ıket a 7. cikkel összhangban 

és segítséget nyújt nekik a 8. cikkel 

összhangban. Ha az utas a 8. cikk (1) 

bekezdésének b) pontja szerint a lehetı 

legrövidebb idın belül történı átfoglalás 

mellett dönt, és az indulási idı legalább 

két órával késıbbi, mint az eredeti 

indulási idı, az üzemeltetı légi fuvarozó 

segítséget nyújt az utasnak a 9. cikkel 

összhangban.” 

 

Indokolás 

A jelenlegi rendelet alapján a 9. cikk rendelkezései haladéktalanul hatályba lépnek és 

hatályban is maradnak. Az indulást megelızıen a 9. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti 

frissítı felszolgálására nem várakozhatnak két órát azok az utasok, akik beszállását 

önhibájuktól eltérı okból utasították vissza. 

 

Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b alpont 
261/2004/EK rendelet 

4 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„(4) Az (1), (2) és (3) bekezdést a retúr 

jegyekre is alkalmazni kell, ha a 

visszaúton az utas beszállását azon az 

alapon utasítják vissza, hogy az odaútra 

szóló jegyet nem vette igénybe, vagy e 

célból nem fizetett további díjat. 

„(4) A visszaúton az utas – akár több 

járatból álló –visszaútra való beszállását 

nem utasítják vissza azon az alapon, hogy 

a retúrjegyen szereplı, odaútra szóló 

jegyet nem vette igénybe, vagy e célból 

nem fizetett további díjat. Ha ilyen alapon 

akaratuk ellenére visszautasítják az 

utasok beszállását, az (1) és a (2) 

bekezdést kell alkalmazni. Ezen 

túlmenıen, az üzemeltetı légi fuvarozó 

haladéktalanul megtéríti az érintett utasok 

kárát a 7. cikkel összhangban, valamint a 

8. és 9. cikkel összhangban segítséget 

nyújt számukra. 

 E bekezdés elsı albekezdése nem 

alkalmazandó, ha a jegy több szelvénybıl 

áll, és a utasok beszállását azon az alapon 
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utasítják el, hogy a szállítási szolgáltatást 

nem vették igénybe minden egyes járaton, 

vagy nem a jegyen feltüntetett, 

megállapodás szerinti sorrendben vették 

igénybe. 

Indokolás 

A légi fuvarozók által jelenleg alkalmazott eljárások ellentétesek az utasok érdekeivel, és 

egyértelmő jogszabályi rendelkezések bevezetése révén véget kell vetni azoknak. A 9. cikk 

rendelkezései az elızı módosítás szerint alkalmazandók. 

Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b alpont 
261/2004/EK rendelet 

4 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Ha az utas, vagy az utas nevében eljáró 

közvetítı egy vagy több, ugyanabba a 

szállítási szerzıdésbe tartozó utas családi 

vagy keresztnevében elıforduló olyan 

elírást jelent be, amely a beszállás 

visszautasítását vonhatja maga után, a légi 

fuvarozónak azt legalább egyszer, az 

indulás elıtt legfeljebb 48 órával, az utastól 

vagy a közvetítıtıl kért kiegészítı díj 

nélkül ki kell javítania, kivéve, ha a 

nemzeti vagy a nemzetközi jogszabályok 

ezt nem teszik lehetıvé.” 

(5) Ha az utas, vagy az utas nevében eljáró 

közvetítı egy vagy több, ugyanabba a 

szállítási szerzıdésbe tartozó utas családi 

vagy keresztnevében elıforduló olyan 

elírásokat jelent be, amely a beszállás 

visszautasítását vonhatja maga után, a légi 

fuvarozónak azokat legalább egyszer, az 

indulás elıtt legfeljebb 48 órával, az utastól 

vagy a közvetítıtıl kért kiegészítı díj 

nélkül ki kell javítania, kivéve, ha a 

nemzeti vagy a nemzetközi jogszabályok 

ezt nem teszik lehetıvé. 

Indokolás 

Mivel az elírásoknak számos okuk lehet, a módosításnak biztosítania kell, hogy egynél több 

elírás is kijavítható. 

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a alpont (új) 
261/2004/EK rendelet 

4 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) A szöveg az alábbi bekezdéssel egészül 
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ki: 

 „(5a) Az (1), (2) és (4) bekezdést akkor is 

alkalmazni kell, ha az utas a járatot azért 

kési le, mert: 

 a) a járat a menetrendszerő indulási idı 

elıtt felszállt, az utas pedig idıben érkezett 

a repülıtérre a 3. cikk (2) bekezdésével 

összhangban; vagy  

 b) a járat menetrendszerő indulási idejét 

elırehozták, az utast pedig nem 

tájékoztatták errıl legalább 24 órával 

korábban; az utasnak a menetrendszerő 

indulási idı megváltozásáról megfelelı 

idıben való tájékoztatásának 

megtörténtére vonatkozóan a bizonyítási 

teher az üzemeltetı légi fuvarozót terheli. 

 Ezen túlmenıen, az üzemeltetı légi 

fuvarozó haladéktalanul megtéríti az 

érintett utas kárát a 7. cikkel 

összhangban, valamint a 8. és 9. cikkel 

összhangban segítséget nyújt számára.” 

Indokolás 

A felülvizsgált 35. módosítás összhangban áll az elıadónak a visszautasított beszállás esetén az 

utasokat megilletı jogokról kialakított álláspontjával, és különösen az (5) 

preambulumbekezdéshez főzött 1. módosítással, a (12) preambulumbekezdéshez főzött 11. 

módsítással, a 4. cikk (3) bekezdéséhez főzött 32. módisítással és a 4. cikk (4) bekezdéséhez 

főzött 33. módosítással. A 35. módosításban ezért törölni kell a (3) bekezdést és ki kell 

egészíteni a 7., 8. és 9. cikkre történı hivatkozással, ahogy az a 4. cikk (4) bekezdésében áll. 

 

Módosítás  62 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)  
261/2004/EK rendelet 

4 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A rendelet a következı (4a) cikkel egészül 

ki: 

 „Többszelvényes jegyek 

 (1) Egymást követı járatokra szóló 

többszelvényes jegy vásárlása esetén a légi 

fuvarozó vagy a 2111/2005/EK rendelet 
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szerinti jegyértékesítı megbizonyosodik 

arról, hogy az utas teljes mértékben 

megismerte a díjcsomaghoz kapcsolódó 

egyedi felhasználási feltételeket, és felkéri 

az utast, hogy amennyiben valamelyik 

járatot nem tudja igénybe venni, a 

megadott elérhetıségen lépjen 

kapcsolatba a fuvarozóval. 

 (2) Ha az utas nem vette igénybe az 

odaútra vagy odautazásra szóló jegyet, 

vagy nem vette igénybe a csatlakozás 

helyére közlekedı járatot, a fuvarozó 

tartózkodik attól, hogy törölje a visszaútra 

vagy visszautazásra vagy a csatlakozó 

járatra szóló helyfoglalást. 

 (3) Amennyiben az utas a visszautat vagy 

visszautazást vagy a csatlakozást 

megelızıen kapcsolatba lépett a 

fuvarozóval, a járatot pótdíj nélkül veheti 

igénybe. 

 (4) A (3) bekezdésben nem említett 

esetekben, és amennyiben a fuvarozó 

bizonyítani tudja, hogy eleget tett az (1) 

bekezdés rendelkezéseinek, legfeljebb a 

kifizetett jegy ára és a foglalás 

idıpontjában az egy útra szóló jegyár 

közötti különbségnek megfelelı pótdíjat 

szabhat ki. 

 

Módosítás  63 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a alpont  
261/2004/EK rendelet 

5 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„a) az üzemeltetı légi fuvarozó a 8. cikk 

szerint felajánlja a jegy visszatérítése, az 

utazás átfoglalással történı folytatása vagy 

a késıbbi idıpontban történı utazás közötti 

választás lehetıségét; továbbá 

„a) az üzemeltetı légi fuvarozó a 8. cikk 

szerint felajánlja a jegy visszatérítése, az 

utazás átfoglalással történı folytatása vagy 

ugyanazon a napon késıbb, vagy késıbbi 

idıpontban történı utazás közötti választás 

lehetıségét; továbbá 

 



 

 

 PE527.279/ 34 

 HU 

Módosítás  64 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a a alpont (új) 
261/2004/EK rendelet 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 aa) A (2) bekezdés helyébe a következı 

szöveg lép: 

(2) A járat törlésére vonatkozó tájékoztatás 

esetén, az utasok részére magyarázatot 

kell adni a lehetséges alternatív 

közlekedési módokról. 

„(2) A járat törlésére vonatkozó 

tájékoztatás esetén, az üzemeltetı légi 

fuvarozó vagy az utazásszervezı az 5. cikk 

(1) bekezdésével összhangban az utasokat 

teljes mértékben tájékoztatja jogaikról és a 

lehetséges alternatív közlekedési 

módokról.” 

Indokolás 

E módosítás célja az utasok tájékoztatáshoz való jogának megerısítése járattörlés esetén. 

 

Módosítás  65 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b alpont 
261/2004/EK rendelet 

5 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az üzemeltetı légi fuvarozó nem 

köteles kártérítést fizetni a 7. cikk szerint, 

ha bizonyítani tudja, hogy a járat törlését 

rendkívüli körülmények okozták, és a járat 

törlését minden ésszerő intézkedés 

megtételével sem lehetett volna elkerülni. 

A rendkívüli körülményekre csak az 

érintett járattal, vagy az ugyanazzal a légi 

jármővel üzemeltetett elızı járattal 

összefüggésben lehet hivatkozni.” 

(3) Az üzemeltetı légi fuvarozó nem 

köteles kártérítést fizetni a 7. cikk szerint, 

ha bizonyítani tudja, hogy a járat törlését 

rendkívüli körülmények okozták. A 

rendkívüli körülményekre csak az érintett 

járattal, vagy az ugyanazzal a légi jármővel 

üzemeltetett elızı járattal összefüggésben 

lehet hivatkozni. Amennyiben nem 

bizonyítja írásban a rendkívüli 

körülmények fennállását, a légi fuvarozó 

köteles kifizetni a 7. cikkben 

meghatározott kártérítést. 

 A fentiek nem mentesítik a légi 

fuvarozókat az e rendelet 5. cikke (1) 

bekezdésének b) pontjában meghatározott, 

az utasoknak való segítségnyújtás 
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kötelezettség alól. 

 

Módosítás  66 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c alpont 
261/2004/EK rendelet 

5 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

„(5) Azokon a repülıtereken, amelyeknek 

éves utasforgalma legalább az elızı 

három egymást követı évben elérte a 

hárommillió fıt, a repülıtér-irányító 

szervezetnek gondoskodnia kell arról, 

hogy a repülıtér és a repülıtér használói 

– különösen a légi fuvarozók és a földi 

kiszolgálást végzı vállalatok – 

mőveleteiket megfelelı készenléti terv 

révén összehangolják, így felkészülve a 

többszörös járattörléseket és/vagy 

késéseket elıidézı olyan helyzetekre, 

amelyek miatt jelentıs számú utas reked a 

repülıtéren, beleértve a légitársaságok 

csıdje vagy a mőködési engedélyük 

visszavonása miatt bekövetkezı eseteket is. 

A készenléti terv célja, hogy a repülıtéren 

rekedt utasok megfelelı tájékoztatást és 

segítséget kapjanak. A repülıtér-irányító 

szervezet a készenléti tervet és annak 

bármely módosítását közli a 16. cikk 

szerint kijelölt nemzeti végrehajtási 

szervvel. Azon repülıterek irányító 

szervezeteinek, amelyek utasforgalma 

nem éri el a fenti határt, minden ésszerő 

intézkedést meg kell tenniük a repülıtér-

használók tevékenységének 

összehangolása, valamint a repülıtéren 

rekedt utasok ellátása és tájékoztatása 

érdekében.” 

„(5) Felkészülve a többszörös 

járattörléseket és/vagy késéseket elıidézı 

olyan helyzetekre, amelyek miatt jelentıs 

számú utas reked a repülıtéren, beleértve a 

légitársaságok csıdje vagy a mőködési 

engedélyük visszavonása miatt 

bekövetkezı eseteket is, a repülıtér-

irányító szervezeteknek gondoskodniuk 

kell a repülıtér használóinak megfelelı 

készenléti terv révén történı megfelelı 

koordinációjáról azokon az uniós 

repülıtereken, amelyeknek éves 

utasforgalma legalább az elızı három 

egymást követı évben elérte a 

másfélmillió fıt. 

 A készenléti tervet a repülıtér-irányító 

szervezet a repülıtér használóival – 

különösen a légi fuvarozókkal, a földi 

kiszolgálást végzı vállalatokkal, a 

léginavigációs szolgáltatókkal, a 

repülıtéri kiskereskedelmi egységekkel és 

a fogyatékossággal élı és csökkent 
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mozgásképességő utasok számára 

különleges segítségnyújtást biztosító 

szolgáltatókkal – együttmőködésben és az 

érintett nemzeti, regionális, illetve helyi 

hatóságok és – adott esetben – szervezetek 

részvételével dolgozza ki. 

 A repülıtér-irányító szervezet a készenléti 

tervet és annak bármely módosítását közli 

a 16. cikk szerint kijelölt nemzeti 

végrehajtási szervvel. A tagállamok 

biztosítják, hogy a nemzeti végrehajtó 

szervek rendelkezzenek a készenléti 

tervekkel kapcsolatos fellépéshez és a 

tervek szükség esetén való kiigazításához 

szükséges képességekkel és 

erıforrásokkal. 

 Azon repülıterek irányító szervezeteinek, 

amelyek utasforgalma nem éri el a fenti 

határt, minden ésszerő intézkedést meg 

kell tenniük a repülıtér-használók 

tevékenységének összehangolása, 

valamint a repülıtéren rekedt utasok 

ellátása és tájékoztatása érdekében.” 

Indokolás 

Az utasok érdekében a repülıtereken az évi hárommillió utasra vonatkozó küszöböt túl 

magasnak kell tekinteni és azt másfélmillióra kell csökkenteni. A készenléti tervek létrehozása 

tekintetében egyértelmően ki kell mondani a repülıterek valamennyi felhasználójának, valamint 

a nemzeti, regionális vagy helyi hatóságoknak a részvételét. A készenléti tervek létrehozásával 

elérendı legfıbb célkitőzés valamennyi érintett fél megfelelı koordinációjának biztosítása. 

 

Módosítás  67 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c a pont (új) 
261/2004/EK rendelet 

5 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) A cikk a következı (5a) bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(5a) Jóllehet a légi fuvarozók nem 

mérsékelhetik az e rendeletben 

meghatározott kötelezettségeiket, az (5) 

bekezdésben elıírt készenléti tervet akként 

kell kidolgozni, hogy az koordinált 
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intézkedést határozzon meg arra az esetre, 

ha az a repülıtéren rekedt utasok – és 

különösen a fogyatékossággal élı és a 

csökkent mozgásképességő személyek – 

számára nyújtott megfelelı tájékoztatás és 

segítség biztosítása érdekében, különösen 

az alábbiak tekintetében szükséges: 

 – a repülıtéren rekedt vagy légi utazásuk 

megkezdése céljából a repülıtérre tartó 

utasok számára információk biztosítása; 

 – helyszíni szállás biztosítása, amennyiben 

a repülıtéren rekedt utasok száma 

meghaladja a hotelekben rendelkezésre 

álló szálláshelyek számát; 

 – a 9. cikk (4) és (5) bekezdésében 

megállapított korlátozásokkal érintett 

utasok számára tájékoztatás és segítség 

biztosítása; 

 – a repülıtéren rekedt utasok számára 

átfoglalás alternatív fuvarozók és 

szállítási módok révén, az utasok számára 

korlátozott áron, illetve ingyenesen, 

amennyiben az üzemeltetı fuvarozó 

megszüntette a tevékenységeket.” 

Indokolás 

Ez a módosítás szorosan kapcsolódik az 5. cikk (5) bekezdéséhez főzött elızı módosításhoz. 

Célja annak pontosabb jelzése, hogy a készenléti terveknek pontosan mit kell tartalmazniuk a 

tájékoztatást és a segítséget illetıen. A fogyatékossággal élı és a csökkent mozgásképességő 

személyek különös figyelmet igényelnek. 

 

Módosítás  68 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c b alpont (új)  
261/2004/EK rendelet 

5 cikk – 5 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cb) A szöveg a következı (5b) bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(5b) A légi fuvarozók olyan részletes 

eljárásokat dolgoznak ki és léptetnek 

életbe, amelyek lehetıvé teszik számukra, 

hogy hatékonyan és következetesen 
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felelhessenek meg e rendeletnek, 

különösen késések, járattörlések, 

visszautasított beszállás, tömeges 

fennakadások és fizetésképtelenség 

esetén. Ezek az eljárások minden egyes 

repülıtér vonatkozásában egyértelmően 

megjelölik a légitársaság azon 

kapcsolattartó személyét, aki illetékes az 

ellátással, segítségnyújtással, a 

átfoglalással vagy a visszatérítéssel 

kapcsolatos megbízható tájékoztatásban és 

a szükséges azonnali intézkedések 

megtételében. A légi fuvarozó olyan 

módon határozza meg e szolgáltatások 

nyújtásának folyamatát és feltételeit, hogy 

ez a képviselı haladéktalanul teljesíteni 

tudja e kötelezettséget. A légi fuvarozó 

közli ezeket az eljárásokat és az azokban 

bekövetkezett bármely változást a 16. cikk 

szerint kijelölt nemzeti végrehajtási 

szervvel. 

Indokolás 

A módosítás az elıadó 41. módosításának helyébe lép. 

 

Módosítás  69 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c c pont (új) 
261/2004/EK rendelet 

5 cikk – 5 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cc) A szöveg az alábbi bekezdéssel (5c) 

bekezdéssel egészül ki: 

 „(5c) A légi fuvarozó fizetésképtelensége, 

csıdje, tevékenységének felfüggesztése 

vagy beszüntetése miatti járattörlés esetén 

a törölt járat utasai az e rendelet 8. és 9. 

cikke szerinti visszatérítésre, a kiindulási 

pontra visszainduló járatra vagy 

átfoglalásra és ellátásra jogosultak. Az 

utazást meg nem kezdı légi utasok szintén 

jogosultak a visszatérítésre.  A légi 

fuvarozóknak bizonyítaniuk kell, hogy 

megtették a szükséges intézkedéseket – 

például biztosítást kötöttek vagy 
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garanciaalapot hoztak létre – annak 

érdekében, hogy adott esetben a törölt 

járatok utasai számára biztosítani tudják 

az ellátást, a visszatérítést vagy az 

átfoglalást. Az érintett utasokat a 

lakóhelyüktıl, az indulás helyétıl és a 

jegy értékesítésének helyétıl függetlenül 

megilletik e jogok. 

Indokolás 

A légi fuvarozó csıdje, fizetésképtelensége, illetve tevékenységének felfüggesztése vagy 

beszüntetése az utasok jogainak megsértését vonhatja maga után: a járat törlése és az utas 

terhére történı átfoglalás ilyen jogsértést képez. A légitársaságok feladata tehát, hogy az 

említett esetekben védelmet biztosítsanak az utasoknak, és e védelmet nem lehet az üzletpolitika 

részeként opcionálisan és fizetés ellenében, tehát az utas mérlegelése alapján és terhére 

biztosítani. 

 

Módosítás  70 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 
261/2004/EK rendelet 

6 cikk – 1 bekezdés – bevezetı szöveg 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Amennyiben egy üzemeltetı légi 

fuvarozó okkal feltételezi, hogy egy járat 

indulása késni fog, vagy ha a menetrend 

szerinti induláshoz képest elhalasztja az 

indulást, akkor az utasoknak: 

(1) Amennyiben egy üzemeltetı légi 

fuvarozó okkal feltételezi, hogy egy járat 

indulása késni fog, vagy ha az üzemeltetı 

légi fuvarozó a menetrend szerinti 

induláshoz képest elhalasztja az indulást, 

akkor az utasoknak: 

Indokolás 

Ez a módosítás pontosítja, hogy az e cikk szerinti rendelkezések továbbra is a légi közlekedési 

ágazatra vonatkoznak. 

Módosítás  71 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 
261/2004/EK rendelet 

6 cikk – 1 bekezdés – ii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. legalább öt órás késés esetén, ha a késés ii. legalább háromórás késés esetén, ha a 
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egy vagy több éjszakára is kiterjed, 

felajánlja a 9. cikk (1) bekezdésének b) 

pontjában és a 9. cikk (1) bekezdésének c) 

pontjában elıírt segítséget; és 

késés éjszakai órákra is kiterjed, felajánlja 

a 9. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és 

a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 

elıírt segítséget; és 

Indokolás 

A módosítás a Bíróságnak a C-402/07. sz. és C-432/07 sz., Sturgeon kontra Condor, valamint 

Böck & Lepuschitz kontra Air France egyesített ügyekben hozott ítéletével van összhangban, 

amely jelentıs – azaz több mint háromórás – késések esetén ugyanazokat a jogokat biztosítja az 

utasok számára, mint amely utasok járatait törölték. A jogok beállását biztosító öt óra helyébe 

tehát három óra lép. 

Módosítás  72 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 
261/2004/EK rendelet 

6 cikk – 1 bekezdés – iii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. legalább öt órás késés esetén felajánlja 

a 8. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 

elıírt segítséget. 

iii. legalább háromórás késés esetén 

felajánlja a 8. cikk (1) bekezdésében elıírt 

segítséget. 

Indokolás 

A módosítás a Bíróságnak a C-402/07. sz. és C-432/07 sz., Sturgeon kontra Condor, valamint 

Böck & Lepuschitz kontra Air France egyesített ügyekben hozott ítéletével van összhangban, 

amely jelentıs – azaz több mint háromórás – késések esetén ugyanazokat a jogokat biztosítja az 

utasok számára, mint amely utasok járatait törölték. A jogok beállását biztosító öt óra helyébe 

tehát három óra lép. Lásd még a 6. cikk (1) bekezdésének ii. pontjához főzött módosítást. 

Módosítás  73 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 
261/2004/EK rendelet 

6 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „(1a) Amennyiben valamely üzemeltetı 

légi fuvarozó a menetrendszerő indulási 

idıt több mint három órával elırébb 

hozza, felajánlja az utasoknak a 8. cikk 

(1) bekezdésének a) pontjában 

meghatározott visszatérítést vagy a 8. cikk 

(1) bekezdésének b) pontjában 
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meghatározott átfoglalást. Maga az utas is 

megszervezheti saját átfoglalását, és 

igényelheti a megfelelı költségek 

visszatérítését, ha az üzemeltetı légi 

fuvarozó nem kínálja fel a 8. cikk (1) 

bekezdésének b) pontja szerinti átfoglalás 

lehetıségét.” 

Indokolás 

Amennyiben a felülvizsgált menetrend túl hosszú késedelmet okoz, az utasok számára fel kell 

kínálni a lehetıséget, hogy visszatérítést vagy átfoglalást kérjenek. Ezen túlmenıen a 8. cikk 

(6a) bekezdése szerinti új rendelkezéssel összhangban az utasok számára fel kell ajánlani azt a 

lehetıséget, hogy maguk szervezzék meg átfoglalásukat, és igényeljék az ezzel kapcsolatos 

költségek visszatérítését, ha az üzemeltetı légi fuvarozó nem kínálja fel az átfoglalás 

lehetıségét. 

 

Módosítás  74 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 
261/2004/EK rendelet 

6 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) EU-n belüli utazások és harmadik 

országból induló/oda érkezı, 3500 km-nél 

rövidebb utazások esetében a menetrend 

szerinti érkezési idıponthoz képest öt órás 

vagy annál hosszabb késéssel érkeznek 

meg; 

a) 2500 km-nél rövidebb utazások esetében 

a menetrend szerinti érkezési idıponthoz 

képest háromórás vagy annál hosszabb 

késéssel érkeznek meg; 

b) harmadik országból induló/oda érkezı, 

3500 km-tıl 6000 km-ig terjedı utazások 

esetében a menetrend szerinti érkezési 

idıponthoz képest kilenc órás vagy annál 

hosszabb késéssel érkeznek meg; 

b) az Unión belüli, 2500 km-nél hosszabb 

utazások és minden egyéb, harmadik 

országból induló vagy oda érkezı, 2500 

km-tıl 6000 km-ig terjedı utazás esetében 

a menetrend szerinti érkezési idıponthoz 

képest ötórás vagy annál hosszabb késéssel 

érkeznek meg; 

c) harmadik országokból induló/oda 

érkezı, 6000 km-nél hosszabb utazások 

esetében a menetrend szerinti érkezési 

idıponthoz képest tizenkét órás vagy annál 

hosszabb késéssel érkeznek meg. 

c) harmadik országból induló/oda érkezı, 

több mint 6000 km hosszú utazások 

esetében a menetrend szerinti érkezési 

idıponthoz képest hétórás vagy annál 

hosszabb késéssel érkeznek meg; 
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Módosítás  75 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 
261/2004/EK rendelet 

6 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az üzemeltetı légi fuvarozó nem 

köteles kártérítést fizetni a 7. cikk szerint, 

ha bizonyítani tudja, hogy a járat késését 

vagy a menetrend módosítását rendkívüli 

körülmények okozták, és a késést vagy 

módosítást minden ésszerő intézkedés 

megtételével sem lehetett volna elkerülni. 

A rendkívüli körülményekre csak az 

érintett járattal, vagy az ugyanazzal a légi 

jármővel üzemeltetett elızı járattal 

összefüggésben lehet hivatkozni.” 

(4) Az üzemeltetı légi fuvarozó nem 

köteles kártérítést fizetni a 7. cikk szerint, 

ha bizonyítani tudja, hogy a járat késését 

rendkívüli körülmények okozták. 

 A rendkívüli körülményekre csak az 

érintett járattal, vagy az ugyanazzal a légi 

jármővel üzemeltetett elızı járattal 

összefüggésben lehet hivatkozni. 

Amennyiben nem bizonyítja írásban a 

rendkívüli körülmények fennállását, a légi 

fuvarozó köteles kifizetni a 7. cikkben 

meghatározott kártérítést. A fentiek nem 

mentesítik a légi fuvarozókat az e rendelet 

5. cikke (1) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott, az utasoknak való 

segítségnyújtás kötelezettsége alól. 

Indokolás 

A módosítás az elıadó 50. módosításának helyébe lép. 

 

Módosítás  76 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 
261/2004/EK rendelet 

6 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Ha a biztonsági szempontok lehetıvé 

teszik, több mint egy órás kifutópályán 

való várakozás esetén az üzemeltetı légi 

(5) Ha a biztonsági szempontok lehetıvé 

teszik, több mint egy órás kifutópályán 

való várakozás esetén az üzemeltetı légi 
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fuvarozó díjtalan hozzáférést enged a 

mosdóhelyiségekhez, díjtalanul ivóvizet 

biztosít, és az utastérben megfelelı főtésrıl 

vagy hőtésrıl, és szükség esetén megfelelı 

orvosi ellátásról gondoskodik. Ha a 

kifutópályán való várakozás eléri az öt 

órát, a repülıgép visszatér a kapuhoz vagy 

más megfelelı kiszállóhelyhez, ahol az 

utasok kiszállhatnak és az (1) bekezdésben 

meghatározott segítségben részesülhetnek, 

kivéve ha a biztonsággal és a védelemmel 

összefüggı okokból a repülıgép nem 

hagyhatja el helyét a kifutópályán. 

fuvarozó díjtalan hozzáférést enged a 

mosdóhelyiségekhez, díjtalanul ivóvizet 

biztosít, és az utastérben megfelelı főtésrıl 

vagy hőtésrıl, és szükség esetén megfelelı 

orvosi ellátásról gondoskodik. Ha a 

kifutópályán való várakozás eléri a két 

órát, a repülıgép visszatér a kapuhoz vagy 

más megfelelı kiszállóhelyhez, ahol az 

utasok kiszállhatnak, kivéve ha a 

biztonsággal és a védelemmel összefüggı 

okokból a repülıgép nem hagyhatja el 

helyét a kifutópályán. Ha a teljes késés az 

eredeti indulási idıhöz képest meghaladja 

a három órát, az utasok az (1) 

bekezdésben meghatározott segítségben 

részesülhetnek, beleértve a visszatérítés, a 

visszaút és az átfoglalás 8. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott lehetıségét 

is, és ennek megfelelıen tájékoztatni kell 

ıket. 

Indokolás 

A módosítás az elıadó 51. módosításának helyébe lép, és emellett hivatkozik a visszatérítés, a 

visszautazás vagy az átfoglalás jogára. 

 

Módosítás  77 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 
261/2004/EK rendelet 

6 a cikk – 1 bekezdés – bevezetı rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ha az utas azért kési le a csatlakozó 

járatot, mert elızı járata késett vagy annak 

idıpontját megváltoztatták, a csatlakozó 

járatot üzemeltetı közösségi légi fuvarozó 

az utasnak felajánlja: 

Ha az utas azért kési le a csatlakozó járatot 

– amelyre a foglalása szól, abban az 

esetben is, ha az érintett járat átfoglalás 

keretében foglalt alternatív járat –, mert 

elızı járata késett vagy annak idıpontját 

megváltoztatták, az elızı járatot 

üzemeltetı – a késésért vagy idıpont-

változtatásárt felelıs – uniós légi fuvarozó 

az utasnak felajánlja: 
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Módosítás  78 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 
261/2004/EK rendelet 

6 a cikk – 1 bekezdés – iii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. a 9. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 

és a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott segítséget, ha az alternatív 

járat vagy a 8. cikk szerint ajánlott egyéb 

szállítási eszköz indulásának menetrend 

szerinti idıpontja legalább öt órával 

meghaladja a lekésett járat menetrendszerő 

indulását, és a késés egy vagy több 

éjszakára is kiterjed. 

iii. a 9. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 

és a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 

meghatározott segítséget, ha az alternatív 

járat vagy a 8. cikk szerint ajánlott egyéb 

szállítási eszköz indulásának menetrend 

szerinti idıpontja legalább öt órával 

meghaladja a lekésett járat menetrendszerő 

indulását, és a késés éjszakai órákra is 

kiterjed. 

Indokolás 

A módosítás összhangban van a 6. cikkben említett, jogok beállását biztosító idıpontokra 

vonatkozó korábbi módosításokkal. Emellett pontosításra van szükség, mivel a jelenlegi 

megfogalmazás félreérthetı abban az értelemben, hogy a szállást csak akkor ajánlanák fel 

ellentételezésként, ha a késés az egész éjszakára kiterjed. 

 

Módosítás  79 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 
261/2004/EK rendelet 

6 a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ha az utas egy elızı csatlakozó járat 

késése miatt kési le a csatlakozó járatot, 

kárpótláshoz van joga az elızı járatot 

üzemeltetı közösségi légi fuvarozó 

részérıl a 6. cikk (2) bekezdésével 

összhangban. E célból a késést a végsı 

célállomásra való menetrendszerő érkezés 

idıpontjához viszonyítva kell számítani. 

(2) Ha az utas menetrendváltozás vagy az 

átszállási helyen egy elızı csatlakozó járat 

90 perces vagy annál hosszabb – az 

átszállási pont szerinti érkezési idı 

alapján számított – késése miatt kési le a 

csatlakozó járatot, kárpótláshoz van joga az 

elızı járatot üzemeltetı uniós légi 

fuvarozó részérıl a 6. cikk (2) 

bekezdésével összhangban. E célból a 

teljes késést a végsı célállomásra való 

menetrendszerő érkezés idıpontjához 

viszonyítva kell számítani. 
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Indokolás 

A módosítás az elıadó 54. módosításának helyébe lép. A szöveg pontosítja, hogy a 90 perces 

késést a repülıgép érkezési ideje alapján számítják ki. 

Módosítás  80 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 
261/2004/EK rendelet 

6 a cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az (1) és a (2) bekezdés olyan 

harmadik országbeli légi fuvarozókra is 

alkalmazandó, amelyek egy uniós 

repülıtérre vagy repülıtérrıl csatlakozó 

járatot üzemeltetnek.” 

(4) Az (1) és a (2) bekezdés olyan 

harmadik országbeli légi fuvarozókra is 

alkalmazandó, amelyek egy uniós 

repülıtérrıl egy másik uniós repülıtérre 

vagy uniós repülıtérrıl egy harmadik 

országbeli repülıtérre csatlakozó járatot 

üzemeltetnek.” 

Indokolás 

Erre a módosításra a 3. cikknek a rendelet hatályáról szóló (1) bekezdésével való összhang 

biztosítása, valamint a harmadik országokbeli fuvarozókkal összefüggésben a területenkívüliség 

problémáinak elkerülése érdekében van szükség.  

 

Módosítás  81 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a alpont 
261/2004/EK rendelet  

7 cikk – 1 bekezdés  

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 a) Az (1) bekezdés helyébe a következı 

szöveg lép: 

(1) E cikkre való hivatkozáskor az utasok 

az alábbi összegő kártérítést kapják: 

„(1) E cikkre való hivatkozáskor az utasok 

az alábbi összegő kártérítést kapják: 

a) 250 EUR-t minden 1500 kilométeres 

vagy rövidebb repülıútra; 

a) 300 EUR-t minden 2 500 kilométeres 

vagy rövidebb utazásra; 

b)  400 EUR-t minden 1500 kilométernél 

hosszabb Közösségen belüli repülıútra és 

minden egyéb, 1500 és 3500 kilométer 

közötti repülıútra; 

b) 400 EUR-t minden 2500 és 6000 

kilométer közötti utazásra; 
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c) 600 EUR-t minden, az a) és b) pontba 

nem sorolható repülıútra. 

c) 600 EUR-t minden 6 000 kilométeres 

vagy ennél hosszabb utazásra; 

A távolság meghatározásánál azt az utolsó 

célállomást kell alapul venni, amelynél a 

beszállás visszautasítása vagy a járat 

törlése miatt az utas érkezése késik a 

menetrend szerinti idıponthoz képest. 

A távolság meghatározásánál azt az utolsó 

célállomást kell alapul venni, amelynél a 

beszállás visszautasítása vagy a járat 

törlése miatt az utas érkezése késik a 

menetrend szerinti idıponthoz képest.” 

Ez a módosítás a meglévı jogszabályon – 7. cikk (1) bekezdése – belül kíván felváltani egy 

rendelkezést, amelyre a bizottsági javaslat nem tért ki teljes egészében. 

Indokolás 

A jelenlegi rendelet a „járatokra” határozza meg a kártérítést, és ennek a fogalomnak kell 

megmaradnia a felülvizsgálatban. 

 

Módosítás  82 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b alpont 
261/2004/EK rendelet 

7 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az (1) bekezdésben említett kártérítés 

kifizetése készpénzben, elektronikus banki 

átutalással, banki megbízással vagy csekkel 

történik. 

(3) Az (1) bekezdésben említett kártérítés 

kifizetése az utassal való megállapodás 

alapján elektronikus banki átutalással, 

hitelkártyán való jóváírással, vagy a 

meghatalmazott utas által megadott 

számlára történı banki megbízással 

történik. A Bizottságnak emelnie kell a 

kártérítési összegeket a 16. cikkel 

létrehozott bizottsággal történı 

konzultációt követıen. 

Indokolás 

Elıfordulnak problémák azokkal a fuvarozókkal, akik a kártérítést csekkel fizetik. 

 

Módosítás  83 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont 
261/2004/EK rendelet 

7 cikk – 5 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A légi fuvarozó az utassal önkéntes 

megállapodásra juthat, amely az (1) 

bekezdésben említett kártérítési 

rendelkezések helyébe lép, feltéve, hogy a 

megállapodást az utas egy olyan 

dokumentum aláírásával erısíti meg, amely 

felhívja az utas figyelmét az e rendelet 

szerinti kártérítéshez való jogára.” 

(5) A légi fuvarozó az utassal önkéntes 

megállapodásra juthat, amely egyéb, 

legalább azonos értékő nem pénzbeli 

szolgáltatásokkal (például a kártérítési 

összeg 100%-nak megfelelı, korlátlan 

ideig felhasználható repülési 

utalványokkal) váltja fel az (1) 

bekezdésben említett kártérítési 

rendelkezéseket, feltéve, hogy a 

megállapodást az utas egy olyan 

dokumentum aláírásával erısíti meg, amely 

egyértelmően felhívja az utas figyelmét az 

e rendelet szerinti kártérítéshez való jogára. 

Ilyen megállapodást csak a jogosultságot 

megalapozó esemény bekövetkezte után 

lehet megkötni. 

Indokolás 

Ez a módosítás az elıadó 61. módosításának helyébe lép. Ellenkezı esetben el lehetne várni az 

utasoktól azt, hogy elıre, a járatuk foglalásakor elızetesen írjanak alá egy dokumentumot. 

 

Módosítás  84 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont 
261/2004/EK rendelet 

7 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az üzemeltetı légi fuvarozót terheli 

annak bizonyítása, hogy az utas mikor és 

hogyan fogadta el a kártérítés vagy 

jegyár-visszatérítés 7. cikk (3) 

bekezdésében meghatározott formáját, 

illetve hogy az utas elfogadta-e, és ha 

igen, mikor az (5) bekezdésben említett 

megállapodást. 

Indokolás 

E rendelkezés világosan meghatározza, hogy ki viseli a bizonyítás terhét. 
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Módosítás  85 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 
261/2004/EK rendelet 

8 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– a járat árának visszatérítése az utas 

kérésétıl számított hét napon belül a 7. 

cikk (3) bekezdésében meghatározott 

módon, az utazás meg nem tett szakaszára 

vagy szakaszaira, továbbá a már megtett 

szakaszra vagy szakaszokra, amennyiben a 

repülıút az utas eredeti utazási tervéhez 

viszonyítva már nem szolgál semmilyen 

célt, adott esetben a következıvel együtt: 

a jegy árának visszatérítése az utas 

kérésétıl számított hét munkanapon belül 

a 7. cikk (3) bekezdésében meghatározott 

módon, az utazás meg nem tett szakaszára 

vagy szakaszaira, továbbá a már megtett 

szakaszra vagy szakaszokra, amennyiben a 

repülıút az utas eredeti utazási tervéhez 

viszonyítva már nem szolgál semmilyen 

célt, adott esetben a következıvel együtt: 

Indokolás 

Annak pontosítása, hogy a rendelkezés munkanapokra, nem pedig naptári napokra vonatkozik. . 

Emellett a visszatérítésnek a 2. cikk s) pontjában meghatározott jegyárra kell vonatkoznia, nem 

pedig a járat árára. 

 

Módosítás  86 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont  
261/2004/EK rendelet 

8 cikk – 2 a bekezdés (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az (1) bekezdés b) pontja abban az 

esetben is alkalmazandó, ha a repülıgép 

felszállt, de ezt követıen az érkezési 

repülıtértıl eltérı repülıtéren le kellett 

szállnia. A (3) bekezdésnek megfelelıen 

az légi fuvarozót terheli az utas 

átszállításának a költsége az alternatív 

repülıtérrıl arra a repülıtérre, amelyre a 

jegyet váltották. 

 

Módosítás  87 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 
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261/2004/EK rendelet 

8 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Ha egy üzemeltetı légi fuvarozó az 

utasnak a helyfoglalásától eltérı 

repülıtérre vagy repülıtérrıl induló légi 

járatot ajánl, az üzemeltetı légi fuvarozót 

terheli az utas átszállításának költsége errıl 

a repülıtérrıl arra a repülıtérre, amelyre a 

jegyet váltották, vagy az utassal történı 

megállapodás alapján egy másik közeli 

célállomásra. 

(3) Ha egy üzemeltetı légi fuvarozó az 

utasnak a helyfoglalásától eltérı 

repülıtérre vagy repülıtérrıl induló légi 

járatot ajánl, az üzemeltetı légi fuvarozót 

terheli az utas átszállításának költsége errıl 

a repülıtérrıl arra a repülıtérre, amelyre a 

jegyet váltották. 

 

Módosítás  88 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 
261/2004/EK rendelet 

8 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Ha az utas az (1) bekezdés b) pontjában 

említett lehetıséget választja, és az 

üzemeltetı légi fuvarozó nem tudja az utast 

saját járatainak egyikén, kellı idıben 

szállítani ahhoz, hogy az utas végsı 

úticélját a menetrend szerinti érkezési 

idıhöz viszonyítva 12 órán belül elérje, 

akkor az utas – a rendelkezésre állástól 

függıen – jogosult más légi fuvarozó 

járatára vagy eltérı szállítási módra való 

átfoglalásra. Az 1008/200823/EK rendelet 

22. cikkének (1) bekezdése ellenére a 

másik légi fuvarozó vagy más fuvarozó a 

szerzıdı fuvarozónak nem szabhat olyan 

árat, amely meghaladja a saját utasai által 

az elmúlt három hónapban ugyanilyen 

szolgáltatásokért fizetett átlagos árat. 

(5) Ha az utas az (1) bekezdés b) pontjában 

említett lehetıséget választja, és az 

üzemeltetı légi fuvarozó nem tudja az utast 

saját járatainak egyikén, kellı idıben 

szállítani ahhoz, hogy az utas végsı úti 

célját a menetrend szerinti érkezési idıhöz 

viszonyítva nyolc órán belül elérje, akkor 

az utas – a rendelkezésre állástól függıen, 

és feltéve, hogy léteznek összehasonlítható 

alternatívák – jogosult más légi fuvarozó 

járatára vagy eltérı szállítási módra való, a 

lehetı leghamarabbi átfoglalásra. A légi 

fuvarozó a menetrend szerinti indulási 

idıhöz képest harminc percen belül 

tájékoztatja az utast, hogy kellı idıben és 

saját járatainak egyikén szállítja-e az 

utast. Az utas jogosult visszautasítani az 

egyéb szállítási módon keresztüli 

átfoglalást, ebben az esetben pedig az 

átfoglalásra várva fenntartja a 9. cikkben 

meghatározott, ellátáshoz való jogait. 

____________  

23 
HL L 293., 2008.10.31., 3. o.  



 

 

 PE527.279/ 50 

 HU 

Indokolás 

Nem szabad olyan korlátozásoknak vagy feltételeknek létezniük, amelyek egy másik szállítási 

mód hiányosságai miatt valamely szállítási mód alkalmazására köteleznek. Ezen túlmenıen 

nem egyértelmő, hogy az „olyan ár, amely meghaladja a saját utasai által az elmúlt három 

hónapban ugyanilyen szolgáltatásokért fizetett átlagos árat” fogalmát hogyan lehetne 

érvényesíteni a gyakorlatban. Ezen túlmenıen a módosítás meghatározza, hogy a valamely utas 

közlekedésének megszervezésére irányuló kötelezettség továbbra is azt az üzemeltetı légi 

fuvarozót terheli, akinek szolgáltatásai fennakadtak. 

 

Módosítás  89 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 
261/2004/EK rendelet 

8 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Amikor az utasnak az (1) bekezdés 

szerint az út más szállítási mód 

igénybevételével történı teljes vagy 

részleges folytatását ajánlják fel, e rendelet 

a más szállítási módon végzett szállításra 

ugyanúgy alkalmazandó, mintha azt 

merevszárnyú légi jármővön végezték 

volna.” 

(6) Amikor az utasnak az (1) bekezdés 

szerint az út más szállítási mód 

igénybevételével történı teljes vagy 

részleges folytatását ajánlják fel, a 6. cikk a 

más szállítási módon végzett szállításra az 

üzemeltetı légitársaság és a másik 

közlekedési módot üzemeltetı társaság 

közötti átfoglalási megállapodásokkal 

összhangban alkalmazandó. Az e rendelet 

egész utazásra való alkalmazásáért 

továbbra is a légi fuvarozó felel. 

Indokolás 

Meg kellene jegyezni, hogy léteznek a különbözı közlekedési módok közötti, az ilyen különös 

esetekben alkalmazandó átfoglalási megállapodások, amelyek részletezik az ilyen átfoglalások 

feltételeit. 

Módosítás  90 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új) 
261/2004/EK rendelet 

8 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 8a. A 8. cikk a következı bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(6a) Maga az utas is megszervezheti saját 
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átfoglalását, és igényelheti megfelelı 

költségeinek visszatérítését, ha az 

üzemeltetı légi fuvarozó nem kínálja fel 

számára az (1) bekezdés b) pontja szerinti 

átfoglalás lehetıségét.” 
 

Indokolás 

Az utasnak azzal a lehetıséggel is rendelkeznie kell, hogy maga szervezze meg átfoglalását 

anélkül, hogy elveszítené a felmerülı költségek visszatérítése igénylésének jogát. 
 

Módosítás  91 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – -a pont (új) 
261/2004/EK rendelet 

9 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -a) Az (1) bekezdés a) pontja helyébe a 

következı szöveg lép: 
a) a várakozási idıvel ésszerő arányban 

étkezést és frissítıket; 
„a) étkezést és frissítıket. A légi fuvarozó 

az étkezésen felül automatikusan és az 

utasok mindenkori kérésére ivóvizet 

biztosít.” 
Ez a módosítás a meglévı jogszabályon – 9. cikk (1) bekezdésének a) pontja – belül kíván 

módosítani egy rendelkezést, amelyre nem tért ki a bizottsági javaslat. 
 

Módosítás  92 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a pont 
261/2004/EK rendelet 

9 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) szállítást a repülıtér és a szálláshely 

(hotel, az utas lakóhelye vagy egyéb) 

között. 

c) szállítást a repülıtér és a szálláshely 

(hotel, az utas lakóhelye vagy egyéb) 

között, oda-vissza.” 
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Módosítás  93 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a a pont (új) 
261/2004/EK rendelet 

9 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) A (2) bekezdés helyébe a következı 

szöveg lép: 

 (2) Ezenkívül az utasoknak díjmentesen 

két telefonhívást, faxüzenet, vagy e-mail 

küldését kell felajánlani. 

Indokolás 

A telex elavult. 

 

Módosítás  94 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a b pont (új) 
261/2004/EK rendelet 

9 cikk – 3 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 ab) A (3) bekezdés helyébe a következı 

szöveg lép: 

(3) E cikk alkalmazásakor az üzemeltetı 

légifuvarozó különösen figyelmet fordít a 

csökkent mozgásképességő személyek és 

az ıket kísérı személyek szükségleteire, 

valamint a kíséret nélkül utazó gyermekek 

szükségleteire. 

„(3) E cikk alkalmazásakor az üzemeltetı 

légi fuvarozó különösen figyelmet fordít a 

fogyatékossággal élı és a csökkent 

mozgásképességő személyek, illetve az 

ıket kísérı személyek szükségleteire, 

valamint kisgyermekekkel egyedül utazó 

anyák és apák, illetve a felnıtt kísérı 

nélkül utazó gyermekek szükségleteire.”; 

Ez a módosítás a meglévı jogszabályon – 9. cikk (3) bekezdése – belül kíván módosítani egy 

rendelkezést, amelyre nem tért ki a bizottsági javaslat. 

 

Módosítás  95 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – a c pont (új) 
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261/2004/EK rendelet 

9 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ac) A szöveg a következı bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(3a) A repülıtér-irányító szervezetek a 

súlyos fogyatékossággal élı utasok 

számára speciális szolgáltatásokat 

biztosítanak, például ingyenes öltözıt és 

mosdóhelyiséget minden olyan uniós 

repülıtéren, ahol az éves utasforgalom 

meghaladja az egymillió fıt. 
 

Módosítás  96 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont 
261/2004/EK rendelet 

9 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Ha az üzemeltetı légi fuvarozó 

bizonyítani tudja, hogy a járat törlését, 

késését vagy a menetrend megváltoztatását 

rendkívüli körülmények okozták, és a járat 

törlését, késését vagy menetrendje 

megváltoztatását minden ésszerő 

intézkedés megtételével sem lehetett volna 

elkerülni, az (1) bekezdés b) pontja szerinti 

szállásköltséget éjszakánként és utasonként 

100 EUR-ra és legfeljebb három éjszakára 

korlátozhatja. Ha az üzemeltetı légi 

fuvarozó e korlátozás alkalmazása mellett 

dönt, az utasokat ekkor is köteles 

tájékoztatni a három éjszaka letelte után 

rendelkezésre álló szálláslehetıségekrıl, és 

a 14. cikkben meghatározott 

kötelezettségei továbbra is fennállnak. 

(4) Ha az üzemeltetı légi fuvarozó 

bizonyítani tudja, hogy a járat törlését, 

késését vagy a menetrend megváltoztatását 

rendkívüli körülmények okozták, és a járat 

törlését, késését vagy menetrendje 

megváltoztatását minden ésszerő 

intézkedés megfelelı megtételével sem 

lehetett volna elkerülni, az (1) bekezdés b) 

pontja szerinti szállásbiztosítás idıtartamát 

legfeljebb öt éjszakára korlátozhatja. 

Amennyiben az utas maga kívánja 

megszervezni a szállást, a szállásköltséget 

éjszakánként és utasonként 125 EUR-ra 

korlátozhatja. Ha az üzemeltetı légi 

fuvarozó e korlátozás alkalmazása mellett 

dönt, az utasokat ekkor is köteles 

tájékoztatni az öt éjszaka letelte után 

rendelkezésre álló szálláslehetıségekrıl, és 

a 14. cikkben meghatározott 

kötelezettségei továbbra is fennállnak. 

 E korlátozás semmilyen esetben sem 

mentesíti az üzemeltetı légi fuvarozót a 

szállás biztosítására irányuló 

kötelezettsége és annak prioritásként való 
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teljesítése alól. E korlátozás nem 

alkalmazandó, ha a légi fuvarozó 

elmulasztotta a szállás biztosítását. 

Indokolás 

A módosítás az elıadó 69. módosításának helyébe lép. A légi fuvarozó szállásbiztosítási 

kötelezettsége korlátlanul fennáll, kivéve, amikor az utas úgy dönt, hogy saját maga szervezi 

meg a szállását. Ennek felsı határát azonban 100 euróról 125 euróra kell emelni. Ez a 

korlátozás nem érinti légi fuvarozó szállásbiztosítási kötelezettségét, amit prioritásként kell 

teljesítenie, és nem alkalmazandó, ha a légi fuvarozó elmulaszt ennek eleget tenni. 

 

Módosítás  97 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont 
261/2004/EK rendelet 

9 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 

szállásbiztosítási kötelezettség nem áll 

fenn, ha az érintett járat 250 km-es vagy 

ennél kevesebb távolságot tenne meg és 

legfeljebb 80 hellyel rendelkezı 

repülıgéppel üzemel, kivéve, ha 

csatlakozó járatról van szó. Ha az 

üzemeltetı légi fuvarozó ezt a mentességet 

választja, az utasokat akkor is tájékoztatni 

köteles az elérhetı szálláslehetıségekrıl. 

törölve 

 

Módosítás  98 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – b pont 
261/2004/EK rendelet 

9 cikk – 6 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Ha az utas az indulási repülıtéren a 8. 

cikk (1) bekezdése a) pontja szerinti 

visszatérítés mellett dönt, vagy ha a 

késıbbi idıpontban történı utazást 

választja a 8. cikk (1) bekezdésének c) 

pontja szerint, az érintett járattal 

(6) Ha az utas a 8. cikk (1) bekezdése a) 

pontja szerinti visszatérítés mellett dönt, 

vagy ha a késıbbi idıpontban történı 

utazást választja a 8. cikk (1) bekezdésének 

c) pontja szerint, az érintett járattal 

kapcsolatosan megszőnik a 9. cikk (1) 
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kapcsolatosan megszőnik a 9. cikk (1) 

bekezdése szerinti ellátáshoz való joga.” 

bekezdése szerinti ellátáshoz való joga.” 

Amennyiben az utasnak e döntés alapján 

bizonyíthatóan költségei merülnek fel a 

repülıtérre utazás és onnan való elutazás 

tekintetében, akkor az utas számára teljes 

mértékben meg kell téríteni a fel nem 

használt utazással kapcsolatos odaút 

költségét. 

Indokolás 

Ide tartoznak az oda- és visszaút busz-, vonat- és taxiköltségei, valamint repülıtéri 

parkolóházban fizetendı parkolási díjak, mivel ezek bizonyíthatók. 

Módosítás  99 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – -10 pont (új) 
261/2004/EK rendelet 

10 cikk – 2 bekezdés – bevezetı rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -10. A 10. cikk (2) bekezdése bevezetı 

szövegének helyébe a következı szöveg 

lép: 

 „(2) Amennyiben egy üzemeltetı légi 

fuvarozó egy utast alacsonyabb osztályon 

helyez el, mint amelyre a jegyet váltotta, 

akkor hét munkanapon belül, a 7. cikk (3) 

bekezdésében elıírt módon visszatéríti” 
 

Módosítás  100 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont 
261/2004/EK rendelet 

11 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 11. cikk a következı bekezdéssel 

egészül ki: 

a 11. cikk a következı bekezdésekkel 

egészül ki: 
„(3) Az üzemeltetı légi fuvarozó a 9. cikk 

(4) és (5) bekezdésében megállapított 

korlátozásokat nem alkalmazhatja a 

csökkent mozgásképességő utasokra, az 

ıket kísérı személyekre, a kíséret nélkül 

„(3) Az üzemeltetı légi fuvarozó a 9. cikk 

(4) és (5) bekezdésében megállapított 

korlátozásokat nem alkalmazhatja a 

fogyatékossággal élı vagy csökkent 

mozgásképességő utasokra, az ıket kísérı 
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utazó gyermekekre, a várandós nıkre vagy 

az orvosi ellátást igénylı személyekre, 

feltéve, hogy az utas különleges 

segítségnyújtási igényeirıl a 

menetrendszerő járat indulása elıtt 

legalább 48 órával tájékoztatta a légi 

fuvarozót, annak ügynökét vagy az 

utazásszervezıt. Ha a szerzıdés mindkét 

utazásra ugyanazzal a légi fuvarozóval 

jött létre, akkor a tájékoztatást érvényesnek 

kell tekinteni az egész utazásra, valamint a 

visszaútra is.” 

személyekre, a kíséret nélkül utazó 

gyermekekre, a várandós nıkre vagy az 

orvosi ellátást igénylı személyekre, 

feltéve, hogy az utas különleges 

segítségnyújtási igényeirıl a 

menetrendszerő járat indulása elıtt 

legalább 48 órával tájékoztatta az 

üzemeltetı légi fuvarozót, annak ügynökét 

vagy az utazásszervezıt. Ha mindkét 

utazás ugyanazon a jegyen szerepel, akkor 

a tájékoztatást érvényesnek kell tekinteni 

az egész utazásra, valamint a visszaútra is. 

 A légi fuvarozóknak ezenkívül 

törekedniük kell arra, hogy megfelelı 

ellátást biztosítsanak a vakvezetı és segítı 

kutyáknak is. A segítségnyújtásra és 

rendelkezésekre álló intézkedésekre 

vonatkozó tájékoztatást különbözı 

hozzáférhetı kommunikációs eszközök 

révén kell biztosítani. 

 

Módosítás  101 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont 
261/2004/EK rendelet  

11 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „(3a) A forgalmi személyzetet ki kell 

képezni a fogyatékossággal élı és 

csökkent mozgásképességő személyeknek 

a légi jármőbe való beszállásuk és a 

leszállásuk megkönnyítését célzó 

segítségnyújtásra.” 

 

Módosítás  102 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont 
261/2004/EK rendelet  

11 cikk – 3 b bekezdés (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „(3b) A légitársaságok nem utasíthatják 
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vissza a fogyatékossággal élı vagy 

csökkent mozgásképességő személyek 

beszállását azon az alapon, hogy nincs 

kísérıjük, és nem követelhetik meg, hogy 

e személyek rendszeresen kísérıvel 

utazzanak.” 

 

Módosítás  103 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új) 
261/2004/EK rendelet 

12 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 A 12. cikk (2) bekezdésének helyébe a 

következı szöveg lép: 
„(2) Az esetjogot is beleértve a nemzeti jog 

kapcsolódó elveinek és szabályainak 

sérelme nélkül az (1) bekezdés nem 

alkalmazható olyan utasokra, akik a 4. cikk 

(1) bekezdése szerint önként mondtak le 

helyfoglalásukról.” 

„(2) „E rendelet alkalmazása nem érinti 

az utasok további kártalanításhoz való 

jogát. A rendelet szerint adott kártérítés 

nem számítható be az ilyen 

kártalanításba.” 

Ez a módosítás a meglévı jogszabályon – 12. cikk (2) bekezdése – belül kíván módosítani egy 

rendelkezést, amelyre nem tért ki a bizottsági javaslat. 

Indokolás 

Az eredeti szabályozás különbözı értelmezési lehetıségeket engedett meg, ezeket meg kell 

szüntetni. Ezzel kapcsolatban jelenleg eljárás folyik az Európai Bíróságon (ügyszám: X 

ZR/111/12). 

 

Módosítás  104 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont 
261/2004/EK rendelet 

13 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Olyan esetekben, amikor egy üzemeltetı 

légi fuvarozó kártérítést fizet vagy más, e 

rendelet szerint rá háruló kötelezettséget 

teljesít, sem e rendelet rendelkezései, sem a 

nemzeti jogszabályok rendelkezései nem 

Az alkalmazandó jogszabályokkal 

összhangban, a harmadik felekkel a 

jogvita idején megkötött, hatályos 

mentesítési szerzıdések sérelme nélkül 

olyan esetekben, amikor egy üzemeltetı 
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értelmezhetık a fuvarozó azon jogának 

korlátozásaként, hogy az e rendelet szerint 

felmerült költségeiért kártérítést kérjen 

bármely olyan harmadik féltıl, amelynek 

szerepe volt a kártérítést vagy egyéb 

kötelezettségeket keletkeztetı esemény 

bekövetkeztében. 

légi fuvarozó kártérítést fizet vagy más, e 

rendelet szerint rá háruló kötelezettséget 

teljesít, sem e rendelet rendelkezései, sem a 

nemzeti jogszabályok rendelkezései nem 

értelmezhetık a fuvarozó azon jogának 

korlátozásaként, hogy az e rendelet szerint 

felmerült költségeiért kártérítést vagy teljes 

költség-visszatérítést kérjen bármely olyan 

személytıl – köztük bármely harmadik 

féltıl –, akinek szerepe volt a kártérítést 

vagy egyéb kötelezettségeket keletkeztetı 

esemény bekövetkeztében. E rendelet 

különösen az üzemeltetı légi fuvarozók 

azon jogát nem korlátozza, hogy 

költségeiért kártérítést vagy visszatérítést 

kérjen a repülıtértıl vagy bármely más, az 

üzemeltetı légi fuvarozóval szerzıdéses 

jogviszonyban álló harmadik féltıl. 

Indokolás 

Nem szabad, hogy ez a rendelkezés érintse a (pl. repülıterek és légitársaságok között létrejött) 

már meglévı mentesítési szerzıdéseket. Egyértelmőnek kell lennie, hogy az utasokat ez nem 

érinti.  

 

Módosítás  105 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 
261/2004/EK rendelet 

14 cikk – 1 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A repülıtér-irányító szervezet és az 

üzemeltetı légi fuvarozó biztosítja, hogy 

az utasfelvételi pultnál (az önkiszolgáló 

utasfelvételi automatákat is beleértve) és a 

beszállókapunál jól olvasható, az alábbi 

szöveget tartalmazó tájékoztatás legyen 

elhelyezve az utasok számára: »A beszállás 

visszautasítása, illetve a járat törlése vagy 

két órát elérı késése esetén az utasfelvételi 

pultnál vagy a beszálló kapunál kérje a – 

különösen a segítségnyújtáshoz és az 

esetleges kártérítéshez kapcsolódó – jogait 

ismertetı dokumentumot.« 

(1) A repülıtér-irányító szervezet és az 

üzemeltetı légi fuvarozó biztosítja, hogy 

az utasfelvételi pultnál (az önkiszolgáló 

utasfelvételi automatákat is beleértve) és a 

beszállókapunál jól olvasható, az alábbi 

szöveget tartalmazó tájékoztatás legyen 

elhelyezve az utasok számára: »A beszállás 

visszautasítása, illetve a járat törlése vagy 

két órát elérı késése esetén, illetve ha 

járatának menetrend szerinti indulási 

idejét a jegyén feltüntetett eredeti 

menetrend szerinti idıhöz képest legalább 

két órával elırehozták, az utasfelvételi 

pultnál vagy a beszálló kapunál kérje a – 

különösen a segítségnyújtáshoz és az 
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esetleges kártérítéshez kapcsolódó – jogait 

ismertetı dokumentumot.« 

Indokolás 

A módosítás azzal is számol, ha a járat indulási idejét elırehozzák. 

 

Módosítás  106 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 
261/2004/EK rendelet 

14 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „(1a) „a légi fuvarozók kapcsolattartó 

pontokat létesítenek minden általuk 

üzemeltetett repülıtéren, és e 

kapcsolattartó pontoknál biztosítják a 

kapcsolattartó személyzet vagy az érintett 

légi fuvarozó által megbízott harmadik 

személy jelenlétét, akinek az a feladata, 

hogy az utasok számára biztosítsa a 

szükséges információkat a jogaikkal – 

köztük a panasztételi eljárásokkal – 

kapcsolatban, segítséget nyújtson, 

valamint hogy azonnal cselekedjen a 

járatok törlése vagy késése, illetve 

visszautasított beszállás, valamint elveszett 

vagy késve érkezı poggyász esetén. A légi 

üzemeltetı munkaideje alatt, és amíg az 

utolsó utas el nem hagyja az utolsó 

repülıgépet, a kapcsolattartó pontok 

elérhetıek az utasok számára történı 

segítségnyújtás céljából, többek között a 

visszatérítéssel, átirányítással, 

átfoglalással és a panaszok benyújtásának 

elfogadásával kapcsolatban. 

Indokolás 

A légi fuvarozót a repülıtéren képviselı helyi kapcsolattartási pont jelenléte – aki képes arra, 

hogy szükség esetén a fuvarozó nevében haladéktalanul intézkedjen – elısegítené annak 

biztosítását, hogy az utasok élvezzék az ıket megilletı jogokat. Kizárólag a légitársaságok 

rendelkeznek az összes rendelkezésre álló információval a járatok fennakadása, valamint az 

elveszett vagy késve érkezı poggyászok esetén. Az utasoknak a jogaikkal, valamint a 
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panasztételre és igényeikre vonatkozó lehetıségekkel kapcsolatos információk nyújtását javítani 

kell. 

 

Módosítás  107 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 
261/2004/EK rendelet 

14 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „(1b) Az üzemeltetı légi fuvarozó 

egyértelmően olvasható és átlátható 

tájékoztatást ad az utasjogokról, valamint 

a segítség és támogatás igénybevételével 

kapcsolatos kapcsolattartási adatokról az 

elektronikus jegyen, valamint a 

beszállókártya elektronikus és nyomtatott 

változatán. 
 

Módosítás  108 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 
261/2004/EK rendelet 

14 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A beszállást visszautasító vagy egy 

járatát törlı üzemeltetı légi fuvarozó 

minden érintett utasnak átad egy írásbeli 

tájékoztatót, amely e rendelettel 

összhangban meghatározza a kártérítés és 

segítségnyújtás szabályait, beleértve a 9. 

cikk (4) és (5) bekezdése szerinti 

korlátozásokra vonatkozó információkat is. 

A légi fuvarozó továbbá hasonló 

tájékoztatót ad át minden, legalább két 

órás késés vagy menetrendbeli változtatás 

által érintett utasnak. Az utas írott 

formában megkapja továbbá a 16a. cikk 

szerint kijelölt illetékes panaszkezelı 

testületek kapcsolattartási adatait. 

(2) Visszautasított beszállás, járattörlés, a 

járat legalább két órás késése vagy 

menetrendváltozás esetén az üzemeltetı 

légi fuvarozó a lehetı leghamarabb teljes 

körően tájékoztatja az érintett utast, és 

átad neki egy írásbeli tájékoztatót vagy egy 

értesítést elektronikus formában, amely e 

rendelettel összhangban meghatározza a 

kártérítés és segítségnyújtás szabályait, 

beleértve a 9. cikk (4) és (5) bekezdése 

szerinti korlátozásokra vonatkozó 

információkat is, valamint tájékoztatja az 

utast a lehetséges alternatív szállítási 

módokról. Az utas írott formában 

megkapja továbbá a légi fuvarozó címét, 

ahova benyújthatja panaszát, valamint a 

16a. cikk szerint kijelölt illetékes 

panaszkezelı testületek kapcsolattartási 
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adatait. 

Indokolás 

Ez a módosítás az elıadó 37. módosítása helyébe lép, meghatározza a tájékoztatás módjait – 

szóban vagy írásos formában –, valamint kiterjeszti az utastájékoztatási kötelezettséget a 

szervezıkre. 

Módosítás  109 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 
261/2004/EK rendelet 

14 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Vak vagy gyengén látó személyek 

tekintetében e cikk rendelkezéseinek 

megfelelı alkalmazását alternatív 

eszközök használatával kell biztosítani. 

(3) A fogyatékossággal élı vagy csökkent 

mozgásképességő személyek, különösen a 

vak vagy gyengén látó személyek 

tekintetében e cikk rendelkezéseinek 

alkalmazását megfelelı eszközök 

használatával és megfelelı 

formátumokban kell biztosítani. 

Indokolás 

Ez a módosítás összhangban van a „fogyatékossággal élı vagy csökkent mozgásképességő 

személy” teljes körő fogalommeghatározására vonatkozó elızı módosításokkal, és a személy 

körét a fogyatékossággal élı és a csökkent mozgásképességő valamennyi személyre kiterjeszti. 

Módosítás  110 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 
261/2004/EK rendelet 

14 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A repülıtér-irányító szervezet 

gondoskodik arról, hogy az utasok jogairól 

szóló általános tájékoztatást a repülıtér 

utasok által használt területein jól láthatóan 

és olvashatóan el legyen helyezve. 

Emellett biztosítja, hogy a repülıtéren 

tartózkodó utasokat értesüljenek járatuk 

törlésérıl és a jogaikról olyan esetekben, 

amikor a légitársaság váratlanul 

szünetelteti mőveleteit, például 

(4) A repülıtér-irányító szervezet 

gondoskodik arról, hogy az utasok jogairól 

szóló általános tájékoztatást a repülıtér 

utasok által használt területein jól láthatóan 

és olvashatóan el legyen helyezve. A 

kapott információ alapján biztosítja 

továbbá, hogy késések és a járatok 

fennakadása – például járatuk törlése – 

esetén a repülıtéren tartózkodó utasok 

értesüljenek ezek okairól és jogaikról és a 
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fizetésképtelensége vagy a mőködési 

engedélyének visszavonása miatt. 

jogaikról olyan esetekben, amikor a 

légitársaság váratlanul szünetelteti 

mőveleteit, például fizetésképtelensége 

vagy a mőködési engedélyének 

visszavonása miatt. 

Indokolás 

A repülıtéri irányító szerveknek nincs információjuk az egyes utasokra vonatkozóan. Ezeket az 

információkat – a fenti kötelezettségnek való megfelelés érdekében – elsısorban a légi 

fuvarozóktól kell megkapniuk. 

 

Módosítás  111 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 
261/2004/EK rendelet 

14 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A járat törlése vagy késése esetén az 

üzemeltetı légi fuvarozó a lehetı 

leghamarabb – és legkésıbb a menetrend 

szerinti indulási idı után 30 perccel – 

értesíti az utasokat a helyzetrıl, valamint a 

becsült indulási idırıl, amint ez az 

információ rendelkezésére áll; a (6) és (7) 

bekezdés szerint közvetítın keresztül 

megvásárolt jeggyel rendelkezı utasokat 

pedig abban az esetben, ha megkapta azok 

elérhetıségeit. 

(5) A járat törlése vagy késése esetén az 

üzemeltetı légi fuvarozó – amint ez az 

információ rendelkezésére áll, és 

legkésıbb a menetrend szerinti indulási idı 

után 30 perccel – értesíti az utasokat a 

helyzetrıl, többek között a fennakadás 

okáról, valamint a becsült indulási idırıl; a 

(6) és (7) bekezdés szerint közvetítın 

keresztül megvásárolt jeggyel rendelkezı 

utasokat pedig abban az esetben, ha 

megkapta azok elérhetıségeit. 

Indokolás 

Ahogy a bizottsági javaslat (20) preambulumbekezdése is kifejti, az utazás megszakadása esetén 

az utasokat nem csak az ıket ilyenkor megilletı jogaikról kell megfelelıen tájékoztatni, hanem 

a megszakítás okáról is, amint az információk rendelkezésre állnak. Ez a módosítás célja, hogy 

megerısítse az utasoknak a késés vagy járattörlés esetén nyújtott valós idejő tájékoztatást, hogy 

eredményesen tudják érvényesíteni a jogaikat. 

 

Módosítás  112 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 
261/2004/EK rendelet 

14 cikk – 5 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „(5a) A légi fuvarozónak az utasfelvételi 

és a beszállási pultjánál el kell helyeznie a 

légi utasok jogairól szóló európai chartát 

tartalmazó dokumentumokat, és a légi 

fuvarozó személyzete köteles azokat 

kérésre bármikor az utasok 

rendelkezésére bocsátani. Az Európai 

Bizottság a légi utasok jogainak 

valamennyi lényeges módosítása esetén 

frissíti a chartát tartalmazó 

dokumentumokat”. 
 

Módosítás  113 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 
261/2004/EK rendelet  

14 cikk – 5 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „(5b) Az utazás lefoglalását követıen a 

légi fuvarozó az összes utas számára 

elérhetı és hatékony telefonos 

segítségnyújtást biztosít; fennakadás 

esetén e segítségnyújtás keretében 

információkat és alternatív javaslatokat 

kell szolgáltatni, és ennek költsége 

semmilyen körülmények között nem 

haladhatja meg a helyi beszélgetés 

költségét. 

 

Módosítás  114 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 
261/2004/EK rendelet 

14 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Ha az utas a jegyét nem közvetlenül az 

üzemeltetı légi fuvarozótól vásárolja, 

hanem egy az Unióban mőködı közvetítın 

keresztül, a közvetítı megadja a légi 

(6) Ha az utas a jegyét nem közvetlenül az 

üzemeltetı légi fuvarozótól vásárolja, 

hanem egy az Unióban mőködı közvetítın 

keresztül, a közvetítı megadja a légi 
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fuvarozónak az utas elérhetıségeit, feltéve, 

hogy az utas erre kifejezett és írásos 

felhatalmazást adott. Ilyen felhatalmazást 

csak önkéntes beleegyezés alapján lehet 

adni. A légi fuvarozó az elérhetıségi 

adatokat kizárólag az e cikk szerinti 

tájékoztatási kötelezettségének 

teljesítéséhez használhatja fel, marketing 

céljából nem, és azokat a szállítási 

szerzıdés végrehajtása után 72 órán belül 

meg kell semmisítenie. Az adatok tárolása, 

feldolgozása, és az azokhoz való 

hozzáférés során be kell tartani a 

személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelmérıl és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 

95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvet
24

. 

fuvarozónak az utas elérhetıségeit, feltéve, 

hogy az utas ehhez hozzájárult. Ilyen 

beleegyezést csak önkéntes alapon lehet 

adni. A légi fuvarozó az elérhetıségi 

adatokat kizárólag az e cikk szerinti 

tájékoztatási kötelezettségének 

teljesítéséhez használhatja fel, marketing 

céljából nem, és azokat a szállítási 

szerzıdés végrehajtása után 72 órán belül 

meg kell semmisítenie. Az utasnak 

elérhetıségi adatai légi fuvarozó részére 

történı átadásához való hozzájárulása, 

ezen adatok tárolása, feldolgozása, és az 

azokhoz való hozzáférés során be kell 

tartani a személyes adatok feldolgozása 

vonatkozásában az egyének védelmérıl és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 

95/46/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvet
24

. 
____________ _____________ 

24
 HL L 281., 1995.11.23., 31. o. 

24
 HL L 281., 1995.11.23., 31. o. 

Indokolás 

Az utasok beleegyezését az alkalmazandó adatvédelmi jogszabállyal összhangban kell 

beszerezni, amely jogszabály nem határozza meg a beleegyezés pontos formáját („írásos”). A 

„felhatalmazás” kifejezés helyébe az európai adatvédelmi jogszabályban alkalmazott 

megfogalmazással összhangban a „hozzájárulás” kifejezés lép. 

Módosítás  115 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 
261/2004/EK rendelet 

14 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A közvetítı mentesül a (6) bekezdés 

rendelkezéseinek betartása alól, ha 

bizonyítani tudja egy olyan rendszer 

létezését, amely biztosítja, hogy az utas 

akkor is megkapja a tájékoztatást, ha 

elérhetıségeit nem közlik. 

(7) A közvetítı mentesül a (6) bekezdés 

rendelkezéseinek betartása alól, ha 

bizonyítani tudja egy olyan rendszer 

létezését, amely biztosítja, hogy az utas 

akkor is megkapja a tájékoztatást, ha 

elérhetıségeit nem közlik, illetve ha az 

utas úgy döntött, hogy nem biztosítja 

elérhetıségi adatait. 
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Indokolás 

A közvetítık nem vonhatók felelısségre az információnyújtásért akkor, ha az utasok úgy 

határoztak, hogy nem biztosítják elérhetıségi adataikat. 

 

Módosítás  116 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 
261/2004/EK rendelet 

14 cikk – 7 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „(7a) A szolgáltató könnyő hozzáférést 

biztosít az utasok számára az utazásuk 

környezeti (többek között éghajlati) 

hatását és energiahatékonyságát 

részletesen ismertetı pontos és objektív 

információkhoz. Ezeket az információkat 

jól láthatóan fel kell tüntetni mind a légi 

fuvarozó és az utazásszervezı honlapján, 

mind magukon a jegyeken. A Bizottság 

támogatja az ebbe az irányba mutató, 

folyamatban lévı munkát. 
 

Módosítás  117 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont 
261/2004/EK rendelet 

14 cikk – 7 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „(7b) A (2) bekezdés szerinti 

kötelezettségek sérelme nélkül az utas 

minden olyan elektronikus tájékoztatása 

keretében, amely értesíti ıt a járat 

törlésérıl, hosszú késésérıl vagy a 

menetrendváltozásról, kifejezetten jelezni 

kell, hogy az utas e rendelet alapján 

jogosult lehet kártérítésre és/vagy 

segítségnyújtásra.” 
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Indokolás 

Attól a kötelezettségtıl függetlenül, hogy a (2) bekezdés szerint írásbeli tájékoztatást kell 

biztosítani a kártérítési szabályokról (aminek egyébként a felmérések szerint kevesen tesznek 

eleget), magában a járattörlésrıl/késésrıl szóló tájékoztatóban meg kell említeni a 

kártérítéshez és segítségnyújtáshoz való esetleges jogokat. 

 

Módosítás  118 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont 
261/2004/EK rendelet 

16 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Minden tagállam kijelöl egy nemzeti 

végrehajtási szervet, amely a területén levı 

repülıterekrıl induló légi járatok, valamint 

harmadik országból e repülıterekre induló 

járatok tekintetében felel e rendelet 

végrehajtásáért. A tagállamok tájékoztatják 

a Bizottságot arról, hogy e bekezdéssel 

összhangban melyik szervet jelölték ki. 

(1) Minden tagállam kijelöl egy nemzeti 

végrehajtási szervet, amely a területén lévı 

repülıtereken az e rendelet megsértése, a 

területén levı repülıterekrıl induló légi 

járatok, valamint harmadik országból e 

repülıterekre induló járatok tekintetében 

felel e rendelet végrehajtásáért. A 

tagállamok tájékoztatják a Bizottságot 

arról, hogy e bekezdéssel összhangban 

melyik szervet jelölték ki. 

Indokolás 

A rendeletet ugyanúgy alkalmazni kell az uniós tagállamok területén lévı repülıtereken történt 

jogsértésekre. 

 

Módosítás  119 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont 
261/2004/EK rendelet 

16 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A nemzeti végrehajtási szerv szigorúan 

felügyeli az e rendelet követelményeinek 

való megfelelést és megteszi a szükséges 

intézkedéseket az utasjogok tiszteletben 

tartásának biztosítására. E célból a légi 

fuvarozók és a repülıtér-irányító 

szervezetek a nemzeti végrehajtási szerv 

(2) A nemzeti végrehajtási szerv szigorúan 

felügyeli az e rendelet követelményeinek 

való megfelelést és megteszi a szükséges 

intézkedéseket az utasjogok tiszteletben 

tartásának biztosítására. E célból – a légi 

fuvarozók 14a. cikk szerinti 

kötelezettségeinek sérelme nélkül – a légi 
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kérésére rendelkezésre bocsátják a 

megfelelı dokumentumokat. Feladatainak 

ellátása érdekében a nemzeti végrehajtási 

szerv figyelembe veszi a 16a. cikknek 

megfelelıen kijelölt testület által hozzá 

benyújtott információkat is. A 16a. cikk 

alapján kijelölt testület által benyújtott 

egyéni panaszok alapján a nemzeti 

végrehajtási szerv végrehajtási 

intézkedések meghozataláról is dönthet. 

fuvarozók és a repülıtér-irányító 

szervezetek a nemzeti végrehajtási szerv 

kérésére a kéréstıl számított egy hónapon 

belül rendelkezésre bocsátják a megfelelı 

dokumentumokat. Feladatainak ellátása 

érdekében a nemzeti végrehajtási szerv 

figyelembe veszi a 16a. cikknek 

megfelelıen kijelölt testület által hozzá 

benyújtott információkat is. A 16a. cikk 

alapján kijelölt testület által benyújtott 

egyéni panaszok alapján a nemzeti 

végrehajtási szerv végrehajtási 

intézkedéseket tesz. A tagállamok 

biztosítják, hogy az illetékes nemzeti 

végrehajtási szerveik elegendı 

felhatalmazással rendelkezzenek a 

jogsértések hatékony szankcionálásához. 

Indokolás 

A módosítás meghatározza azt a határidıt, ameddig a légi fuvarozóknak és a repülıtér-irányító 

szervezeteknek eleget kell tenniük a dokumentumra irányuló kérésnek, és törli a nemzeti 

végrehajtási szervek végrehajtási tevékenységeit, mivel azokat együttesen, egy következı új 

bekezdésben a legjobb felsorolni. 

 

Módosítás  120 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont 
261/2004/EK rendelet 

16 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A légi fuvarozók proaktív módon 

átfogó tájékoztatást adnak a nemzeti 

végrehajtási szervnek a bekövetkezı 

mőszaki problémákról, különösen azok 

okairól. A nemzeti végrehajtás szerv 

megosztja ezeket az információkat a 16a. 

cikkben említett peren kívüli 

vitarendezésért felelıs szervekkel. 

Indokolás 

A légi fuvarozókat kötelezni kell arra, hogy tájékoztassák a nemzeti végrehajtási szerveket a 

mőszaki problémák okairól és körülményeirıl. 
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Módosítás  121 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont 
261/2004/EK rendelet 

16 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok által e rendelet 

megsértése esetére elıírt szankcióknak 

hatékonynak, arányosnak és visszatartó 

erejőnek kell lenniük. 

(3) A tagállamok által e rendelet 

megsértése esetére elıírt szankcióknak 

hatékonynak, arányosnak, visszatartó 

erejőnek és elégségesnek kell lenniük 

ahhoz, hogy pénzügyi ösztönzıt 

nyújtsanak a fuvarozóknak e rendelet 

következetes betartására. 

Indokolás 

A 2012-ben az Európai Bizottság nevében készített tanulmány megállapította, hogy a szankciók 

túl enyhék ahhoz, hogy gazdasági ösztönözıt nyújtsanak a légi fuvarozóknak a rendelet 

betartására, figyelembe véve azt is, hogy valószínőleg csak korlátozott számú olyan utas tesz 

panaszt a nemzeti végrehajtási szervnél, akit a rendelet megsértése érintett. 

 

Módosítás  122 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont 
261/2004/EK rendelet 

16 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Ha a 16. és a 16a. cikk alapján kijelölt 

szervezetek nem azonosak, jelentéstételi 

mechanizmusokat kell létrehozni a 

különbözı testületek közötti 

információcsere érdekében, ezzel is segítve 

a nemzeti végrehajtási szerv nyomon 

követési és végrehajtási feladatai 

teljesítésében, a 16a. cikk alapján 

kinevezett testületet pedig abban, hogy az 

egyéni panaszok vizsgálatához szükséges 

információt összegyőjthesse. 

(4) A 2013/11/EU irányelvvel 

összhangban a nemzeti végrehajtási szerv 

és a 16a. cikk alapján kijelölt testület 

között együttmőködési mechanizmusokat 

kell létrehozni. Ezek az együttmőködési 

mechanizmusok kölcsönös 

információcserét foglalnak magukban 

annak elısegítése érdekében, hogy a 

nemzeti végrehajtási szerv teljesíthesse 

nyomon követési és végrehajtási feladatait, 

valamint a 16a. cikk alapján kinevezett 

testület összegyőjthesse az egyéni 

panaszok kezeléséhez szükséges 

információt és mőszaki szakértelmet 
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Indokolás 

A módosítás az elıadó 81. módosításának helyébe lép. Az uniós szintő információcsere-

mechanizmusra vonatkozó kérés a 16b. bekezdésbe került. 

 

Módosítás  123 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont 
261/2004/EK rendelet 

16 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A nemzeti végrehajtási szerv legkésıbb 

a tárgyévet követı év április végéig 

minden évre közzéteszi a tevékenységére – 

többek között az alkalmazott szankciókra – 

vonatkozó statisztikákat. 

(5) A nemzeti végrehajtási szerv legkésıbb 

a tárgyévet követı év április végéig 

minden évre közzéteszi a tevékenységére – 

többek között az alkalmazott szankciókra – 

vonatkozó statisztikákat. A nemzeti 

végrehajtási szerv ezzel egyidejőleg – a 

légi fuvarozók és a repülıtér-irányító 

szervezetek által kötelezıen vezetendı és 

rendelkezésre bocsátandó adatok alapján 

– statisztikákat tesz közzé a benyújtott 

panaszok számáról és jellegérıl, a 

törlések, visszautasított beszállások és 

késések számáról és idıtartamáról, 

valamint az elveszett, késve érkezett, illetve 

sérült poggyászokról. 
 

Módosítás  124 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont 
261/2004/EK rendelet 

16 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A légi fuvarozók az e rendelet hatálya 

alá esı ügyekben megadják 

elérhetıségeiket azon tagállamok nemzeti 

végrehajtási szerveinek, amelyekben 

mőködnek.” 

(6) A 2013/11/EU irányelv 

rendelkezéseinek a tagállamok általi 

átültetéséig minden utas panaszt tehet 

bármely nemzeti végrehajtási szervnél az e 

rendeletnek a valamely tagállam területén 

lévı bármely repülıtéren történt 

állítólagos megsértése miatt, illetve a 

valamely tagállam területén lévı 

repülıtérrıl induló járatokra vagy 
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harmadik országból az ilyen repülıterekre 

tartó járatokra vonatkozóan. 

Indokolás 

E módosítás bevezetésére annak biztosítása érdekében kerül sor, hogy továbbra is a nemzeti 

végrehajtási szervek legyenek a panaszok kezelésével foglalkozó, illetékes szervek az alternatív 

vitarendezési irányelv 2015-ben történı hatálybalépéséig. Az új vitarendezési szerv 

létrehozásáig is rendelkezniük kell azon utasoknak azzal a lehetıséggel, hogy egyedi 

panaszaikat bármely nemzeti végrehajtási szervhez benyújtsák. 

 

Módosítás  125 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új) 
261/2004/EK rendelet 

16 -a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 14a. Az irányelv a következı 21a. cikkel 

egészül ki: 
 „16 -a. cikk  
 Megfelelıségi dokumentumok 

 (1) A közösségi légi fuvarozók 2016. 

január 1-jéig elkészítenek és benyújtanak 

a mőködési engedélyüket az 

1008/2008/EK rendelet alapján kiadó 

tagállam nemzeti végrehajtási szervének 

és a Bizottságnak egy dokumentumot, 

amely ésszerő részletességgel bizonyítja, 

hogy mőködés eljárásaik elegendıek 

annak biztosításához, hogy megfeleljenek 

a rendelet minden vonatkozó cikkének. 
 (1a) A Bizottság végrehajtási jogi 

aktusokat fogadhat el, amelyek rögzítik a 

megfelelıségi dokumentumok minimum 

tartalmát. A minimális tartalom részét 

képezi legalább a nagy fennakadásokra 

vonatkozó készenléti terv, továbbá 

meghatározza a segítségnyújtásért és más 

jogokért felelıseket, a panaszok 

kezelésére, valamint a segítségnyújtás és a 

kártérítés biztosítására vonatkozó 

gyakorlati intézkedéseket és eljárásokat, 

valamint az utasokkal folytatott 

kommunikáció eljárásait és sablonjait. A 
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végrehajtási jogi aktusokat a 64. cikk (2) 

bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 

eljárással összhangban kell elfogadni. 
 (2) Valamely uniós repülıtérrıl 

szolgáltatást nyújtó minden más légi 

fuvarozónak megfelelıségi 

dokumentumot kell benyújtania a 

mőködésük által érintett tagállam nemzeti 

végrehajtási szervéhez és a Bizottsághoz. 
 (3) A légi fuvarozók 2019. január 1-jétıl 

kezdıdıen háromévente felülvizsgálják 

megfelelıségi dokumentumaikat, és a 

frissített változatot megküldik a megfelelı 

nemzeti végrehajtási szerv(ek)nek és az 

Európai Bizottságnak.” 
 (4) A nemzeti végrehajtási szerv 

figyelembe veszi a légi fuvarozó által 

benyújtott megfelelıségi 

dokumentumokat, és lehetıség szerint a 

panaszokkal kapcsolatos információk 

alapján ellenırzi a megfelelıségi 

dokumentumok érvényességét.” 

Indokolás 

A megfelelıségi dokumentum költséghatékony módot kínálna a rendelet fı problémájának, azaz 

a végrehajtásnak a kezelésére. A dokumentum kötelezı tartalmát a javasolt 16c. cikk szerinti, 

utasjogokkal foglalkozó bizottság határozhatná meg. Ezek közé tartozhatnának például a nagy 

fennakadásokra vonatkozó készenléti tervek, az utasoknak nyújtott segítségért felelıs 

személyzet, a beszállás visszautasítására vonatkozó eljárások, a járatok törlése, az utasok 

tájékoztatása stb. 

 

Módosítás  126 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont 
261/2004/EK rendelet 

16 a cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A jegyvétel idıpontjában a légi 

fuvarozók tájékoztatják az utasokat az e 

rendeletben meghatározott jogokkal 

kapcsolatos kérelem- és panaszkezelési 

eljárásaikról és azokról a kapcsolattartási 

címekrıl, amelyeken az utasok kérelmeiket 

(1) A légi fuvarozók, szervezık vagy a 

2111/2005/EK rendelet 2. cikkének d) 

pontja szerinti jegyértékesítık 

tájékoztatják az utasokat a légi fuvarozó e 

rendeletben meghatározott jogokkal 

kapcsolatos kérelem- és panaszkezelési 



 

 

 PE527.279/ 72 

 HU 

és panaszaikat – többek között elektronikus 

úton – benyújthatják. A légi fuvarozó az 

utasokat a panaszaik kezelésében illetékes 

testületrıl vagy testületekrıl is 

tájékoztatják. 

eljárásairól és az e cikk (2) bekezdése 

szerinti határidıkrıl, valamint azokról a 

kapcsolattartási címekrıl, amelyeken az 

utasok kérelmeiket és panaszaikat – többek 

között elektronikus úton – benyújthatják. A 

légi fuvarozó – és adott esetben az 

utazásszervezı – az utasokat a panaszaik 

kezelésében illetékes, a tagállamok által 

az e cikk és a 16. cikk alapján kijelölt 

testületrıl vagy testületekrıl is 

tájékoztatják. A releváns információt a 

jegyvétel idıpontjában kell megadni, 

annak mindenki számára hozzáférhetınek 

kell lennie, egyértelmően fel kell tüntetni 

a jegyen és a légi fuvarozó honlapján, ki 

kell osztani a légi fuvarozónak a 

repülıtereken található pultjain, valamint 

abban az e-mail üzenetben közlik az 

utasokkal, amely tájékoztatja ıket a járat 

törlésérıl vagy késésérıl. Az utasok 

számára – kérésre – panasztételi 

formanyomtatványt kell biztosítani. 

Indokolás 

Az utasoknak az igénylésre és a panasztételi eljárásokra vonatkozóan nyújtott információkat 

meg kell erısíteni. Szükség esetén az utazásszervezı továbbítja az utasok számára az 

eljárásokra vonatkozó általános információkat, köztük az illetékes szervek kapcsolattartási 

címeit. 

Módosítás  127 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont 
261/2004/EK rendelet 

16 a cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás  

 „(1a) A szükséges információknak az 

utasok részére történı biztosítására 

vonatkozó bizonyítási terhet a légi 

fuvarozó viseli.” 

 

Módosítás  128 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont 
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261/2004/EK rendelet 

16 a cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ha az utas az e rendelet szerinti jogai 

tekintetében panaszt kíván benyújtani a 

légi fuvarozónak, a panaszt a járat 

indulásának napjától vagy tervezett 

napjától számított három hónapon belül 

kell benyújtania. A panasz beérkezésétıl 

számított 7 napon belül a fuvarozónak 

vissza kell igazolnia az utas panaszának 

kézhezvételét. A panasz kézhezvételétıl 

számított két hónapon belül a fuvarozó 

köteles kimerítı választ adni az utasnak. 

(2) Ha az utas az e rendelet szerinti jogai 

tekintetében panaszt kíván benyújtani a 

légi fuvarozónak, a panaszt a járat 

indulásának napjától vagy tervezett 

napjától számított három hónapon belül 

kell benyújtania. A panasz három 

hónapon belüli és e három hónapos 

határidı lejáratát követı benyújtása nem 

érinti az utas az e rendelet szerinti 

követeléseinek bírósági rendszeren belüli 

vagy azon kívüli vitarendezés keretében 

történı érvényesítéséhez való jogát. A 

panasz beérkezésétıl számított hét 

munkanapon belül a fuvarozónak vissza 

kell igazolnia az utas panaszának 

kézhezvételét. A panasz kézhezvételétıl 

számított két hónapon belül a fuvarozó 

köteles kimerítı választ adni az utasnak. 

Amennyiben a légi fuvarozó nem biztosít 

teljes körő választ az említett két hónapos 

határidın belül, úgy kell tekinteni, hogy 

elfogadta az utas igényeit. 

 Amennyiben a légi fuvarozó válaszában 

rendkívüli körülményekre hivatkozik, 

tájékoztatnia kell az utast a járattörlés 

vagy a késés konkrét körülményeirıl. A 

légi fuvarozónak ezenkívül be kell 

mutatnia, hogy a járattörlés vagy késés 

elkerülése érdekében minden ésszerő 

intézkedést megtett. 
 A kimerítı válasszal együtt a légi fuvarozó 

megadja a (3) bekezdésben említett kijelölt 

szerv kapcsolattartási adatait, köztük a 

postacímet, a telefonszámot, az e-mail 

címet és a weboldalt is. 

Indokolás 

E módosítás az elıadó 85. módosításának helyébe lép. 

 

Módosítás  129 

Rendeletre irányuló javaslat 
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1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont 
261/2004/EK rendelet 

16 a cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A vonatkozó uniós és tagállami 

jogszabályokkal összhangban minden 

tagállam kijelöli azt a nemzeti szervet vagy 

szerveket, amely(ek) a légi fuvarozók és az 

utasok között az e rendelet szerinti jogok 

tekintetében felmerülı viták peren kívüli 

rendezésével foglalkoznak. 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a légi 

utasok a légi fuvarozókkal az e 

rendeletben megállapított jogokra és 

kötelezettségekre vonatkozó jogvitáikat 

független, hatékony és eredményes peren 

kívüli vitarendezési mechanizmusok elé 

terjeszthessék. E célból minden tagállam 

kijelöli azt a nemzeti szervet vagy 

szerveket, amely(ek) a légi fuvarozók és az 

utasok között az e rendelet szerinti jogok és 

kötelezettségek tekintetében felmerülı 

viták peren kívüli rendezésével 

foglalkoznak. E feladatokat nem láthatja 

el a 16. cikk (1) bekezdésében említett 

végrehajtási szerv. A tagállamok 

biztosítják, hogy ezek a szervek 

felhatalmazással rendelkezzenek arra, 

hogy a légi utasok és a légi fuvarozók 

közötti jogvitákat mindkét fél számára 

jogilag kötelezı érvényő és érvényesíthetı 

döntéssel rendezzék. A 2013/11/EU 

irányelv hatálya alá tartozó jogviták 

tekintetében kizárólag azt az irányelvet 

kell alkalmazni. A valamely tagállam 

területén lévı bármely repülıtérrıl 

érkezı, illetve egy harmadik országból 

ilyen repülıterekre irányuló bármely 

járatot üzemeltetı valamennyi légi 

fuvarozó a 2013/11/EU irányelvben 

meghatározott alternatív vitarendezési 

rendszerhez tartja magát, ami biztosítja az 

utasok és a légi fuvarozók közötti jogviták 

egyszerő, gyors és olcsó peren kívüli 

rendezését. 

 

Módosítás  130 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont 
261/2004/EK rendelet 

16 a cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Minden utas panaszt emelhet bármely, 

a (3) bekezdés alapján kijelölt nemzeti 

szervnél, ha azt vélelmezi, hogy a 

tagállamok bármely repülıterén, illetve egy 

harmadik országból a tagállamok 

egyikének repülıterére irányuló bármely 

járat kapcsán sérülnek az e rendeletben 

foglalt rendelkezések. E panaszt 

legkorábban két hónappal az érintett légi 

fuvarozónak benyújtott panasz elküldése 

után lehet benyújtani, kivéve, ha a 

fuvarozó a panaszra már végleges választ 

adott. 

(4) A légi fuvarozótól érkezı teljes körő 

válasz kézhezvételekor az érintett utas 

panaszt emelhet bármely, a (3) bekezdés 

alapján kijelölt peren kívüli vitarendezési 

nemzeti szervnél, ha azt vélelmezi, hogy a 

tagállamok bármely repülıterén, a 

valamely tagállam területén lévı bármely 

repülıtérrıl érkezı, illetve egy harmadik 

országból ilyen repülıterekre irányuló 

bármely járat kapcsán sérülnek az e 

rendeletben foglalt rendelkezések. E 

panaszt elıre meghatározott határidın 

belül lehet benyújtani, amely határidıt 

azon idıponttól számított legalább egy 

évben kell meghatározni, amikor az utas a 

panaszt vagy igényt az érintett 

fuvarozónak benyújtotta. 
 

Módosítás  131 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont 
261/2004/EK rendelet 

16 a cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Ha a légitársaságot vétkesnek 

találják, a panaszkezelı szerv tájékoztatja 

a nemzeti végrehajtási szervet, amely a 

16a. cikk (2) bekezdése alapján intézkedik 

a végrehajtás biztosítása érdekében. 
 

Módosítás  132 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont 
261/2004/EK rendelet 

16 a cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A panasz beérkezésétıl számított 7 

napon belül a kijelölt szervnek vissza kell 

igazolnia a panasz kézhezvételét, és annak 

(5) Amennyiben egy kijelölt szervezet 

panaszt kapott, errıl értesíti a jogvita 

feleit, amint megkapta a panasszal 
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másolatát meg kell küldenie a megfelelı 

nemzeti végrehajtási szervnek. A végleges 

választ legkésıbb a panasz kézhezvételétıl 

számított három hónapon belül meg kell 

adni a panaszosnak. A végleges válasz 

másolatát szintén meg kell küldeni a 

nemzeti végrehajtási szervnek. 

kapcsolatos információkat tartalmazó 

valamennyi dokumentumot. A kijelölt 

szervezet megküldi a panasszal kapcsolatos 

dokumentumok másolatát a megfelelı 

nemzeti végrehajtási szervnek. A végleges 

választ legkésıbb a panasszal kapcsolatos 

teljes dokumentációnak a kijelölt szervezet 

általi kézhezvételétıl számított 90 naptári 

napon belül meg kell adni a panaszosnak. 

A végleges válasz másolatát szintén meg 

kell küldeni a nemzeti végrehajtási 

szervnek. 

Indokolás 

A módosítás a cikket az alternatív vitarendezésrıl szóló új 2013/11/EU irányelvvel 

összhangban igazítja ki.  

Módosítás  133 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont 
261/2004/EK rendelet 

16 a cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „(5a) Annak érdekében, hogy felvegyék 

velük a kapcsolatot az e rendelet hatálya 

alá tartozó kérdések tekintetében, a légi 

fuvarozók közlik elérhetıségi adataikat a 

mőködési helyük szerinti tagállamoknak 

az e cikk alapján kijelölt szervezeteivel. 
 

Módosítás  134 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont 
261/2004/EK rendelet 

16 a cikk – 5 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „(5b) Amennyiben e rendeletben 

biztonsági szempontok merülnek fel, a 

bizonyítási terhet az érintett légitársaság 

viseli.”  
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Módosítás  135 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont  
261/2004/EK rendelet 

16 a a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „16aa. cikk 

 A tagállamok megfelelıen kialakított, 

ingyenesen igénybe vehetı és független 

közvetítı szerveket biztosítanak, hogy 

segítsenek megoldást találni az utasok, a 

légitársaság és más szállítási módok 

szolgáltatói közötti jogviták esetén.” 
 

Módosítás  136 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont 
261/2004/EK rendelet 

16 b cikk – 1 bekezdés  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság a 16c. cikkben említett 

bizottság segítségével támogatja a 

tagállamok között a rendelet tagállami 

értelmezésérıl és alkalmazásáról zajló 

párbeszédet. 

(1) A Bizottság a 16c. cikkben említett 

bizottság segítségével támogatja a 

tagállamok között a rendelet tagállami 

értelmezésérıl és alkalmazásáról zajló 

párbeszédet és elımozdítja 

együttmőködésüket. 

 

Módosítás  137 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont 
261/2004/EK rendelet 

16 b cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok tevékenységükrıl évente 

jelentést küldenek a Bizottságnak 

legkésıbb a következı naptári év 

áprilisának végéig. A Bizottság 

végrehajtási jogi aktusokban határozhatja 

meg, hogy e jelentésekben mely kérdéseket 

(2) A tagállamok tevékenységükrıl évente 

– a 16. cikk (5) bekezdésében említett 

statisztikákat is tartalmazó – jelentést 

küldenek a Bizottságnak legkésıbb a 

következı naptári év áprilisának végéig. A 

Bizottság végrehajtási jogi aktusokban 
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kell tárgyalni. A végrehajtási jogi 

aktusokat a 16c. cikkben említett 

eljárásnak megfelelıen kell elfogadni. 

határozhatja meg, hogy e jelentésekben 

mely kérdéseket kell tárgyalni. A 

végrehajtási jogi aktusokat a 16c. cikkben 

említett eljárásnak megfelelıen kell 

elfogadni. 

 

Módosítás  138 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont 
261/2004/EK rendelet 

16 b cikk – 5 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A jogsértésekre, a szankciókra, 

valamint a legjobb végrehajtási 

gyakorlatokra vonatkozó információk 

tagállamok közötti cseréjének biztosítása 

érdekében a Bizottság és a tagállamok a 

16. cikk és a 16a. cikk alapján kijelölt 

valamennyi szerv részvételével uniós 

szintő mechanizmust hoznak létre. A 

Bizottság elektronikus formában 

valamennyi tagállam rendelkezésére 

bocsátja ezeket az információkat. 

Indokolás 

A módosítást az elıadó 81. módosításához kapcsolódik. A 16. cikk (4) bekezdésében foglalt, az 

uniós szintő információcsere-mechanizmusra vonatkozó felhívás a 16b. cikkbe kerül, amely a 

tagállamok és a Bizottság közötti együttmőködési mechanizmussal foglalkozik. 

 

Módosítás  139 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont 
261/2004/EK rendelet 

16 b cikk – 5 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5b) A nemzeti végrehajtási szervek 

kérésre benyújtják a Bizottságnak az 

egyes jogsértési esetekkel kapcsolatos 

információkat és a megfelelı 

dokumentumokat. 
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Indokolás 

Az összefüggı információáramlás megteremtése érdekében a Bizottságnak lehetıséget kell 

biztosítani arra, hogy e rendelet megfelelı rendelkezése alapján információkat kapjon a 

nemzeti végrehajtási szervektıl. 

 

Módosítás  140 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont 
261/2004/EK rendelet 

16 b cikk – 5 c bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5c) A Bizottság 2015. május 1-jétıl 

kezdve közzéteszi a weboldalán és 

rendszeresen frissíti azoknak az Unióban 

mőködı légi fuvarozóknak a listáját, 

amelyek módszeresen nem tartják be e 

rendelet rendelkezéseit. A méretétıl vagy 

nemzetiségétıl függetlenül minden olyan 

fuvarozó, amely tekintetében a Bizottság a 

16a. cikk (5b) bekezdése szerint 

bizonyítékot kapott arra vonatkozóan, 

hogy egy naptári évben több mint 10 

különbözı járaton megsértette az utasok 

jogait, és e jogsértések a rendelet egynél 

több cikkét érintik, úgy tekintendı, hogy 

módszeresen nem tartja be a rendeletet. 
 

Módosítás  141 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új) 
261/2004/EK rendelet 

16 c a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 15a. A rendelet a következı cikkel egészül 

ki: 

 „16ca. cikk 

 Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
 A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 

16e. cikkel összhangban felhatalmazáson 
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alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 

nemzeti végrehajtási szervek munkája és a 

Bíróság ítéletei alapján rendkívüli 

körülményeknek minısülı körülmények 

tételes felsorolásának kiegészítésére.” 
 

Módosítás  142 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 15 b pont (új) 
261/2004/EK rendelet 

16 c b cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 15b. A rendelet a következı cikkel egészül 

ki: 

 „16cb. cikk 

 Felhatalmazás gyakorlása 

 (1) A Bizottság az e cikkben 

meghatározott feltételek szerint 

felhatalmazást kap felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására. 

 (2) A Bizottság a ...-t követı ötéves 

idıszakra szóló felhatalmazást kap a 

16ba. cikkben említett felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására. A 

Bizottság legkésıbb kilenc hónappal az 

ötéves idıtartam vége elıtt jelentést készít 

a felhatalmazásról. Amennyiben az 

Európai Parlament vagy a Tanács nem 

ellenzi a meghosszabbítást legkésıbb 

három hónappal az egyes idıtartamok 

vége elıtt, akkor a felhatalmazás 

hallgatólagosan meghosszabbodik a 

korábbival megegyezı idıtartamra. 

 (3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja a 16ca. cikkben 

említett felhatalmazást. A visszavonásról 

szóló határozat megszünteti az abban 

megjelölt felhatalmazást. A visszavonás a 

határozatnak az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való kihirdetését követı napon, 

vagy a határozatban megjelölt késıbbi 

idıpontban lép hatályba. A határozat nem 

érinti a már hatályban lévı, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
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érvényességét. 

 (4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus elfogadását követıen arról 

haladéktalanul és egyidejőleg értesíti az 

Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

 (5) A 16ba. cikk alapján elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 

akkor lép hatályba, ha az Európai 

Parlament vagy a Tanács az értesítést 

követı két hónapos idıtartamon belül 

nem emel ellene kifogást, vagy ha az 

Európai Parlament és a Tanács az 

idıtartam leteltét megelızıen egyaránt 

arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 

emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 

a Tanács kezdeményezésére ez az 

idıtartam két hónappal meghosszabbodik. 
 _________________ 

 HL: kérjük, egészítsék ki a rendelet 

hatálybalépésének idıpontjával.  
 

Módosítás  143 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont 
261/2004/EK rendelet 

17 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság 2017. január 1-jéig jelentést 

teszt az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak e rendelet mőködésérıl és 

eredményeirıl, különös tekintettel a 

jelentıs késésekért járó kártérítés hatására 

és a hosszú ideig fennálló rendkívüli 

körülmények esetén történı szállodai 

elhelyezés korlátozására. A Bizottság 

emellett jelentést tesz a nem uniós 

fuvarozók által üzemeltetett, harmadik 

országokból érkezı járatok utasainak 

fokozott védelmérıl a nemzetközi 

légiközlekedési megállapodások 

összefüggésében. A jelentéshez szükség 

szerint jogalkotási javaslatokat kell 

mellékelni. 

A Bizottság 2017. január 1-jéig jelentést 

teszt az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak e rendelet mőködésérıl és 

eredményeirıl, különös tekintettel a 

jelentıs késésekért járó kártérítés hatására 

és a hosszú ideig fennálló rendkívüli 

körülmények esetén történı szállodai 

elhelyezés korlátozására, a rendkívüli 

körülmények értelmezésével kapcsolatos 

kérdésekre, a nemzeti végrehajtási szervek 

által tevékenységeikre vonatkozóan 

közzétett statisztikákra – köztük a 

szankciókra és a légi fuvarozók gyanús 

jogsértı gyakorlataira vonatkozó 

megállapításokra –, a peren kívüli 

vitarendezésért felelıs nemzeti szervek 

létrehozása terén elért elırehaladásra, 
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valamint ezek tevékenységeire. A 

Bizottság emellett jelentést tesz a nem 

uniós fuvarozók által üzemeltetett, 

harmadik országokból érkezı járatok 

utasainak fokozott védelmérıl a 

nemzetközi légiközlekedési 

megállapodások összefüggésében. A 

Bizottság jelentést tesz továbbá a 16. 

cikkben említett szervek által hozott 

intézkedések és szankciók 

hatékonyságáról és egy harmonizált 

megközelítés esetleges célszerőségérıl. A 

jelentéshez szükség esetén jogalkotási 

javaslatokat csatolnak. 

Indokolás 

A jelentéshez szükség szerint jogalkotási javaslatokat kell mellékelni. Az elıadó véleménye 

szerint a Bizottság jelentésének részletesebb információkat kell tartalmaznia a rendelet hatása, 

végrehajtása és érvényesülése értékelésének céljából. 

 

Módosítás  144 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 
2027/97/EK rendelet 

3 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A közösségi légi fuvarozó a repülıtéren 

panaszbejelentı nyomtatványt bocsát 

rendelkezésre, amely lehetıvé teszi, hogy 

az utas azonnal panaszt nyújthasson be 

megrongálódott vagy késve érkezı 

poggyászára vonatkozóan. A 

panaszbejelentı nyomtatványt, amely a 

szokásos poggyászjegyzıkönyv (PIR) is 

lehet, a légi fuvarozó a repülıtéren a 

Montreali Egyezmény 31. cikkének (2) 

bekezdése szerinti panaszként fogadja el. 

Ez a lehetıség nem sérti az utas azon jogát, 

hogy panaszát a Montreali Egyezményben 

megadott határidın belül más eszközök 

útján is benyújtsa. 

(2) A közösségi légi fuvarozó vagy a 

nevében eljáró földi kiszolgáló az Unió 

valamennyi repülıterén létrehoz egy olyan 

szolgáltatást, amely biztosítja az utasok 

számára a panaszbejelentı nyomtatványt, 

amely lehetıvé teszi számukra, hogy 

megérkezésükkor azonnal panaszt 

nyújthassanak be megrongálódott vagy 

késve érkezı poggyászukra vonatkozóan. 

Hasonlóképpen, a közösségi légi fuvarozó 

az utas kérésére rendelkezésére bocsátja a 

panaszbejelentı nyomtatványt az 

utasfelvételi pultnál vagy a repülıtéri 

ügyfélszolgálati pultoknál, vagy 

mindkettınél, és a panaszbejelentı 

nyomtatványt a weboldalán is elérhetıvé 

teszi. A panaszbejelentı nyomtatványt, 

amely a szokásos poggyászjegyzıkönyv 

(PIR) is lehet, a légi fuvarozó a repülıtéren 
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a Montreali Egyezmény 31. cikkének (2) 

bekezdése szerinti panaszként fogadja el. 

Ez a lehetıség nem sérti az utas azon jogát, 

hogy panaszát a Montreali Egyezményben 

elıírt határidın belül más eszközök útján is 

benyújtsa.  
 (2a) A Bizottság végrehajtási aktusokat 

fogadhat el, amelyek rögzítik a 

szabványosított igénylılap formáját. 

Ezeket a végrehajtási aktusokat a 119. 

cikk (2) bekezdésében említett 

tanácsadó/vizsgálóbizottsági eljárással 

összhangban kell elfogadni.” 

Indokolás 

A módosítás az elıadó 92. módosításának helyébe lép. Ahogy minden végrehajtási aktust, a 

panaszbejelentı nyomtatványt is az EU valamennyi hivatalos nyelvén közzéteszik a Hivatalos 

Lapban. 

 

Módosítás  145 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új) 
2027/97/EK rendelet 

5 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. A 5. cikk a következı bekezdéssel 

egészül ki: 
 „(3a) Poggyász elvesztése, késve érkezése 

vagy megrongálódása esetén a 

légitársaságoknak elsıként 

kártalanítaniuk kell az utasokat, akikkel 

szerzıdést kötöttek, mielıtt keresetet 

indíthatnak a repülıterek vagy a 

szolgáltatók ellen azon károk miatt, 

amelyekért nem feltétlenül ık a 

felelısek.” 

 

Módosítás  146 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 
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2027/97/EK rendelet 

6 a cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Feladott kerekes szék, egyéb mozgást 

segítı eszköz vagy segédeszköz szállítása 

esetén a légi fuvarozó és alkalmazottai az 

1107/200625/EK rendelet 2. cikkének a) 

pontjában szereplı meghatározás szerinti 

csökkent mozgásképességő személyeknek 

felajánlják azt a lehetıséget, hogy – a 

helyfoglaláskor vagy legkésıbb akkor, 

amikor az eszközt átadják a fuvarozónak – 

díjtalanul külön nyilatkozatot tegyenek a 

Montreali Egyezmény 22. cikkének (2) 

bekezdése alapján. 

(1) Feladott kerekes szék, egyéb mozgást 

segítı eszköz vagy segédeszköz szállítása 

esetén a légi fuvarozó és alkalmazottai 

tájékoztatják az utasokat jogaikról és az 

1107/2006/EK rendelet25 2. cikkének a) 

pontjában szereplı meghatározás szerinti 

csökkent mozgásképességő személyeknek 

felajánlják azt a lehetıséget, hogy – a 

helyfoglaláskor vagy legkésıbb akkor, 

amikor az eszközt átadják a fuvarozónak – 

díjtalanul külön nyilatkozatot tegyenek a 

Montreali Egyezmény 22. cikkének (2) 

bekezdése alapján. A Bizottság 

végrehajtási aktusokat fogad el, amelyek 

rögzítik a külön nyilatkozat formájára 

vonatkozó mintát. Ezeket a végrehajtási 

aktusokat a 6f. cikk (2) bekezdésében 

említett tanácsadói eljárásnak 

megfelelıen kell elfogadni. 
__________________ __________________ 

25
Az Európai Parlament és a Tanács 

1107/2006/EK rendelete (2006. július 5.) a 

légi jármőveken utazó fogyatékkal élı, 

illetve csökkent mozgásképességő 

személyek jogairól (HL L 204., 2006.7.26., 

1. o.). 

25
Az Európai Parlament és a Tanács 

1107/2006/EK rendelete (2006. július 5.) a 

légi jármőveken utazó fogyatékossággal 

élı, illetve csökkent mozgásképességő 

személyek jogairól (HL L 204., 2006.7.26., 

1. o.). 

Indokolás 

A módosítás az elıadó 93. módosításának helyébe lép. A nyilatkozattételi eljárás elısegítése 

érdekében hasznos volna egy formanyomtatvány. Mind az utasok, mind pedig a légi fuvarozók 

számára iránymutatással szolgálna a lényeges információk nyújtása, valamint a mozgást segítı 

eszköz megsemmisülése, elvesztése vagy megrongálódása esetén szükséges dokumentáció 

tekintetében. 

 

Módosítás  147 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 
2027/97/EK rendelet 

6 a cikk – 3 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A légi fuvarozók biztosítják, hogy az 

utasok a beszállókapuig pótdíjfizetés 

nélkül használhassák a kerekes székeket 

és a babakocsikat, amelyeket a repülıgép 

ajtajánál visszakapnak. Amennyiben ez 

biztonsági okok miatt nem lehetséges, a 

légitársaságok kötelesek díjmentesen 

alternatív közlekedési módot biztosítani a 

repülıtéri terminálon belül addig, amíg az 

utasok vissza nem kapják a kerekes 

széküket. Ha az említett biztonsági okok 

közvetlenül magával a terminál 

sajátosságaival függnek össze, az e 

bekezdésben meghatározott alternatív 

közlekedési módról a repülıtér-irányító 

hatóság köteles gondoskodni. 

Indokolás 

Az Unió számos repülıterén nem megengedett, hogy a csökkent mozgásképességő személyek 

kerekes székeit és a babakocsikat a beszállókapuig használják, és az utasok ezeket esetenként 

csak a poggyászkiadásnál kapják vissza. Mivel ez rendkívül megnehezíti az említett személyek 

mozgását, biztosítani kell, hogy a kerekes székeket és a babakocsikat a beszállókapuig 

használni lehessen. Amennyiben ez biztonsági okokból nem lehetséges, ingyenesen alternatív 

közlekedési eszközöket kell a rendelkezésükre bocsátani. 

Módosítás  148 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 
2027/97/EK rendelet 

6 b cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A csökkent mozgásképességő és a 

fogyatékossággal élı személyek mozgást 

segítı eszközeik károsodása esetén történı 

védelmének felügyelete céljából a nemzeti 

végrehajtási szervek megvizsgálják és 

figyelembe veszik a mozgást segítı 

eszközöket érintı panaszokkal 

kapcsolatban a 261/2004/EK rendelet 16a. 

cikke szerint kijelölt testületeknek 

benyújtott információkat is. 

(2) A csökkent mozgásképességő és a 

fogyatékossággal élı személyek mozgást 

segítı eszközeik vagy segédeszközeik 

károsodása esetén történı védelmének 

felügyelete céljából a nemzeti végrehajtási 

szervek megvizsgálják és figyelembe 

veszik a mozgást segítı eszközöket érintı 

panaszokkal kapcsolatban a 261/2004/EK 

rendelet 16a. cikke szerint kijelölt 

testületeknek benyújtott információkat is. 
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Indokolás 

E rendelet más részeihez hasonlóan a segédeszközöket a mozgást segítı eszközökkel azonosnak 

kell tekinteni. 

 

Módosítás  149 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 
2027/97/EK rendelet 

6 c cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 6. cikk (1) 

bekezdésében említett felhatalmazása e 

rendelet hatálybalépésétıl kezdve 

meghatározatlan idıre szól. 

(2) A Bizottságnak a 6. cikk (1) 

bekezdésében említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására adott 

felhatalmazás a ...-t* követı ötéves 

idıszakra szól. A Bizottság legkésıbb 

kilenc hónappal az ötéves idıtartam vége 

elıtt jelentést készít a felhatalmazásról. 

Amennyiben az Európai Parlament vagy a 

Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 

legkésıbb három hónappal az egyes 

idıtartamok vége elıtt, akkor a 

felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyezı 

idıtartamra. 
 ____________ 

 HL: kérjük, egészítsék ki a rendelet 

hatálybalépésének idıpontjával. 

Indokolás 

A módosítás hozzáigazítja a szöveget a Parlament által a Bizottságra ruházott felhatalmazás 

szokásos idıtartamához. 

 

Módosítás  150 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 
2027/97/EK rendelet 

6 d cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Noha a légi fuvarozók teljes mértékő (1) A légi fuvarozók a helyfoglalási 
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kereskedelmi szabadságot élveznek a 

poggyász-szállítás feltételeinek 

megszabásában, világosan jelezniük kell a 

helyfoglaláskor és az utasfelvételi pultnál 

(az önkiszolgáló utasfelvételi automatákat 

is beleértve) egyaránt, hogy az utasok a 

jegyükön szereplı egyes járatok esetében 

mennyi és milyen poggyászt vihetnek fel a 

repülıgépre és mennyit adhatnak fel, 

valamint tájékoztatniuk kell ıket arról, 

hogy milyen korlátozások érvényesek a 

poggyászok száma tekintetében az adott 

maximális engedélyezett 

poggyászmennyiségen belül. Ha a 

poggyász szállítására további díjakat 

szabnak ki, a légi fuvarozóknak 

egyértelmően meg kell jelölniük e díjak 

minden részletét mind a helyfoglaláskor, 

mind pedig, kérésre, a repülıtéren. 

folyamat korai szakaszában világosan 

jelezik valamennyi használt értékesítési 

csatornán – köztük a számítógépes 

foglalási rendszerekben – és az 

utasfelvételi pultnál (az önkiszolgáló 

utasfelvételi automatákat is beleértve), 

hogy az utasok a jegyükön szereplı egyes 

járatok esetében mennyi és milyen 

poggyászt vihetnek fel a repülıgépre és 

mennyit adhatnak fel, valamint 

tájékoztatniuk kell ıket arról, hogy milyen 

korlátozások érvényesek a poggyászok 

száma tekintetében az adott maximális 

engedélyezett poggyászmennyiségen belül. 

A poggyász szállítására alkalmazandó 

további díjak részleteit a légi fuvarozóknak 

a helyfoglalási folyamat korai 

szakaszában és kérésre a repülıtéren 

egyértelmő, átlátható és félreérthetetlen 

módon közölniük kell. Az alapvetı 

szállítási szolgáltatásoknak és a további 

díjaknak világosan azonosíthatónak és 

egymástól függetlenül külön 

megvásárolhatónak kell lenniük.    
 

Indokolás 

A módosítás az elıadó 95. módosításának helyébe lép annak érdekében, hogy fokozza az árak 

átláthatóságával és a kereskedelem szabadságával szembeni követelményt. 

 

Módosítás  151 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 
2027/97/EK rendelet 

6 d cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az elıírt maximális kézipoggyász-

kereten felül az utasok díjmentesen 

felvihetnek az utastérbe bizonyos 

nélkülözhetetlen személyes tárgyakat vagy 

tulajdonukat, például a kabátot és a 

kézitáskát, valamint legalább egy, a 

repülıtéren vásárolt tárgyakat tartalmazó 

szabvány mérető táskát.  
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Módosítás  152 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 
2027/97/EK rendelet 

6 d cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) Az 1107/2006/EK rendelet sérelme 

nélkül az engedélyezett kézipoggyászt az 

utasonként engedélyezett összes 

kézipoggyász maximális méretében vagy 

maximális tömegében, vagy mindkét 

értékben adják meg, azonban a szállított 

tárgyak számának bármilyen korlátozása 

nélkül. 

Indokolás 

A légitársaságoknak tömegben vagy méretben kell meghatározniuk a maximális engedélyezett 

poggyászmennyiséget, azonban meg kell tiltani a tárgyak számának korlátozását. 

 

Módosítás  153 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 
2027/97/EK rendelet 

6 d cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Amikor rendkívüli körülményekbıl 

kifolyólag, például biztonsági okokból 

vagy a repülıgép típusának a helyfoglalás 

után bekövetkezett megváltozása miatt az 

engedélyezett poggyász részét képezı 

tárgyakat nem lehet az utastérben 

szállítani, a légi fuvarozó – az utasra 

kirótt további díj alkalmazása nélkül – 

azokat a raktérben szállíthatja. 

(2) A légi fuvarozó intézkedhet úgy, hogy 

a fenti tárgyakat a légi jármő rakterében 

szállítja, amennyiben a biztonsági 

okokhoz főzıdı rendkívüli körülmények 

és a légi jármő egyedi jellemzıi nem teszik 

lehetıvé az utastérben való szállítást. 

Ezekben az esetekben nem számítanak fel 

további díjakat. 

Indokolás 

E módosítás célja, hogy figyelembe vegye a repülıgéppel kapcsolatos rendkívüli 

körülményeket, illetve a biztonsági okokat, amelyek kizárhatják a 6d. cikk (1a) és (1b) 

bekezdésében említett tárgyak utastérben való szállítását. 
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Módosítás  154 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 
2027/97/EK rendelet 

6 d cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Ha a kézipoggyászt a repülıgépbe 

való beszállás vagy a repülıgép indulása 

elıtt a repülıgép utasterébıl a 

csomagtérbe rakják át, akkor ezt a 

poggyászt a repülıgép elhagyásakor 

kézipoggyászként át kell adni az utasnak. 
 

Módosítás  155 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 
261/2004/EK rendelet 

6 e cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az alkalmazandó biztonsági 

elıírásoktól, valamint az érintett 

repülıgépre vonatkozó mőszaki 

elıírásoktól és korlátozásoktól függıen a 

közösségi légi fuvarozók lehetıvé teszik, 

hogy az utasok hangszert vigyenek 

magukkal az utastérbe. A hangszereket az 

utastérben történı szállításra akkor lehet 

elfogadni, ha azokat a poggyásztartóban 

vagy az ülés alatt biztonságosan lehet 

tárolni. A légi fuvarozó dönthet úgy, hogy 

egy hangszer beleszámít az utas által 

szállítható kézipoggyász-keretbe, és nem 

adódik hozzá a kézipoggyász-kerethez. 

(1) Az alkalmazandó biztonsági 

elıírásoktól, valamint az érintett 

repülıgépre vonatkozó mőszaki 

elıírásoktól és korlátozásoktól függıen a 

közösségi légi fuvarozók lehetıvé teszik, 

hogy az utasok hangszert vigyenek 

magukkal az utastérbe. A hangszereket az 

utastérben történı szállításra akkor lehet 

elfogadni, ha azokat a poggyásztartóban 

vagy az ülés alatt biztonságosan lehet 

tárolni. Ha a hangszereket az utastérben 

történı szállításra elfogadták, a hangszer 

beleszámít az utas által szállítható 

kézipoggyász-keretbe. A légi fuvarozó 

dönthet úgy, hogy pótdíj vonatkozik a 

kézipoggyász-kereten felüli 

kézipoggyászra. 
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Módosítás  156 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 
261/2004/EK rendelet 

6 e cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ha egy hangszer túlságosan nagy 

ahhoz, hogy az utastérben a 

poggyásztartóban vagy az ülés alatt 

biztonságosan lehessen tárolni, a légi 

fuvarozó második viteldíj megfizetését 

kérheti, amennyiben az ilyen hangszert az 

utas kézipoggyászként egy másik ülésen 

szállítja. Ha második viteldíj megfizetésére 

kerül sor, a légi fuvarozónak a lehetıségek 

szerint mindent meg kell tennie azért, hogy 

az utas és a hangszer egymás melletti 

üléseket foglaljon el. Ha erre megvan a 

lehetıség és az utas kéri, a hangszereket a 

raktér egy főtött részében kell szállítani az 

alkalmazandó biztonsági szabályoktól, a 

rendelkezésre álló helytıl és az érintett 

repülıgép mőszaki elıírásaitól függıen. A 

légi fuvarozónak egyértelmően meg kell 

jelölnie feltételei között azt, hogy a 

hangszereket milyen szabályok szerint és 

milyen díjért szállítja. 

(2) Ha egy hangszer túlságosan nagy 

ahhoz, hogy az utastérben a 

poggyásztartóban vagy az ülés alatt 

biztonságosan lehessen tárolni, a légi 

fuvarozó második viteldíj megfizetését 

kérheti, amennyiben az ilyen hangszert az 

utas kézipoggyászként egy másik ülésen 

szállítja. Ez a második viteldíj mentesül az 

alkalmazandó repülıtér-elhagyási adó 

megfizetése alól. Ha második viteldíj 

megfizetésére kerül sor, a légi fuvarozónak 

a lehetıségek szerint mindent meg kell 

tennie azért, hogy az utas és a hangszer 

egymás melletti üléseket foglaljon el. 

Indokolás 

A cikk struktúrájának javítása érdekében a törölt szöveget részekre osztották, és azt a 6e. cikk 

(2a) bekezdésébe (új) és (2b) bekezdésébe (új) illesztették.  

Módosítás  157 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 
261/2004/EK rendelet 

6 e cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „(2a) Ha erre megvan a lehetıség és az 

utas kéri, a hangszereket a raktér egy 

főtött részében kell szállítani az 

alkalmazandó biztonsági szabályoktól, a 

rendelkezésre álló helytıl és az érintett 
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repülıgép mőszaki elıírásaitól függıen. A 

légi fuvarozó a hangszereken 

egyértelmően elhelyezendı különös 

címkéket biztosít annak biztosítása 

érdekében, hogy azokat a szükséges 

körültekintéssel kezeljék. Kizárólag a 

kifejezetten az ilyen eszközökre tervezett 

merev és/vagy keményfalú hordozóban, 

megfelelıen csomagolt hangszerek 

szállíthatók a raktérben”. 
 

Módosítás  158 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 
2027/97/EK rendelet 

6 e cikk – 2 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) A légi fuvarozó a jegyvásárláskor, 

valamint szerzıdési feltételeiben 

egyértelmően jelzi, hogy a hangszereket 

milyen szabályok szerint fogja szállítani, 

ideértve az alkalmazandó díjakat, 

valamint az érintett légi jármővön 

rendelkezésre álló, a hangszerek 

szállítására szolgáló eszközöket és ezen 

eszközök méretét. Ha második viteldíjat 

kell vásárolni, az utasok számára fel kell 

kínálni az említett második viteldíj online 

megvásárlásának lehetıségét. 

 

Módosítás  159 

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 
2027/97/EK rendelet 

6 f cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6f. cikk 

 (1) A Bizottság munkáját az utasjogokkal 

foglalkozó bizottság segíti. Ez a bizottság a 

182/2011/EU rendelet értelmében vett 

bizottság. 
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 (2) Az e bekezdésre történı hivatkozások 

esetén a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét 

kell alkalmazni. 

 

 

Módosítás  160 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 melléklet 
261/2004/EK rendelet 

1 melléklet – bevezetı rész  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 „Melléklet: az e rendelet alkalmazásában 

rendkívülinek tekintett körülmények nem 

kimerítı jellegő felsorolása 

„Melléklet: az e rendelet alkalmazásában 

rendkívülinek tekintett körülmények teljes 

felsorolása 

Indokolás 

A rendkívüli körülmények meghatározásával kapcsolatos jogbiztonság érdekében a felsorolást 

teljessé kell tenni. 

 

Módosítás  161 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 melléklet 
261/2004/EK rendelet 

1 melléklet – 1 bekezdés – ii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a légi jármő szokásos üzemeltetésével 

együtt nem járó mőszaki problémák, 

például az érintett járatüzemeltetés során 

feltárt meghibásodás, amely 

megakadályozza az üzemeltetés zavartalan 

folytatását; vagy rejtett, a gyártó vagy egy 

illetékes hatóság által jelzett gyártási hiba, 

amely a repülés biztonságát befolyásolja; 

ii. a légi jármővet érintı, a repülés elıtti 

karbantartási ellenırzés során vagy a 

repülıgép üzembe helyezése után feltárt 

mőszaki problémák, amelyeket közvetlenül 

a gyártó vagy az illetékes hatóság által 

hivatalosan elismert rejtett gyártási hiba 

okozott, és amely a repülés biztonságát 

befolyásolja; 

Indokolás 

Taktikai módosítás a 101. módosítással szemben? 

Módosítás  162 

Rendeletre irányuló javaslat 
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1 melléklet 
261/2004/EK rendelet 

1 melléklet – 1 bekezdés – ii a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iia. madárral való ütközés által okozott 

kár; 

Indokolás 

A madarak levegıben való viselkedése nem irányítható, és minden elıvigyázatossági 

intézkedése ellenére kívül esik a légi fuvarozó ellenırzésén. 

Módosítás  163 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 melléklet 
261/2004/EK rendelet 

1 melléklet – 1 bekezdés – iii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. biztonsági kockázatok, szabotázs- vagy 

terrorcselekmények, amelyek lehetetlenné 

teszik a járat biztonságos üzemeltetését; 

iii. háború, politikai zavargások, 

szabotázs- vagy terrorcselekmények, 

amelyek lehetetlenné teszik a járat 

biztonságos üzemeltetését; 
 

Módosítás  164 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 melléklet 
261/2004/EK rendelet 

1 melléklet – 1 bekezdés – iv pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iv. életveszélyes egészségügyi kockázatok 

vagy egészségügyi vészhelyzetek, amelyek 

az érintett járat megszakítását vagy 

elterelését teszik szükségessé; 

iv. egészségügyi kockázatok vagy 

egészségügyi vészhelyzetek, amelyek az 

érintett járat megszakítását vagy elterelését 

teszik szükségessé; 
 

Módosítás  165 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 melléklet 
261/2004/EK rendelet 

1 melléklet – 1 bekezdés – v pont 
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 a légiforgalmi szolgáltatás korlátozásai 

vagy egy repülıtér légterének lezárása; 

v. a légiforgalmi szolgáltatás váratlan 

korlátozásai vagy egy repülıtér légterének 

váratlan lezárása, beleértve a futópálya 

hatóságok általi lezárását; 
 

Módosítás  166 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 melléklet 
261/2004/EK rendelet 

1 melléklet – 1 bekezdés – vi pont 
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vi. a járatbiztonsággal 

összeegyeztethetetlen idıjárási 

körülmények; és 

vi. a járatbiztonsággal 

összeegyeztethetetlen vagy a repülés során 

vagy az üzembe helyezés után a 

kifutópályán a repülıgépet megrongáló és 

az járat biztonságos üzemeltetését 

lehetetlenné tévı idıjárási körülmények; 

továbbá 
 

Módosítás  167 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 melléklet 
261/2004/EK rendelet 

1 melléklet – 1 bekezdés – vii pont 
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vii. az üzemeltetı légi fuvarozót, illetve 

alapvetı szolgáltatókat, például 

repülıtereket vagy léginavigációs 

szolgáltatókat érintı munkahelyi 

konfliktusok. 

vii. az üzemeltetı légi fuvarozót, illetve 

alapvetı szolgáltatókat, például 

repülıtereket vagy léginavigációs 

szolgáltatókat érintı váratlan munkahelyi 

konfliktusok. 
 

Módosítás  168 

Rendeletre irányuló javaslat 
1 melléklet 
261/2004/EK rendelet 

1 melléklet – 2 bekezdés 
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(2) A következı körülmények nem 

tekintendık rendkívülinek: 

törölve 

i. a repülıgép rendes üzemeltetésével járó 

mőszaki problémák, köztük a szokásos 

karbantartás folyamán vagy a gép repülés 

elıtti ellenırzése során feltárt problémák, 

valamint a karbantartás vagy a repülés 

elıtti ellenırzés helyes végrehajtásának 

hiányában keletkezett problémák; és 

 

ii. a repülıszemélyzet vagy az utaskabin 

személyzetének hiányzása (kivéve ha 

munkahelyi konfliktusok okozzák). 

 

 

 
 


