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PAKEITIMAI 001-168  
pateik÷ Transporto ir turizmo komitetas 
 
Pranešimas 
Georges Bach A7-0020/2014 
Kompensavimas ir pagalba keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atid÷jimo 
ilgam laikui atveju 
 
Pasiūlymas d÷l reglamento (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (2a) oro transporto paslaugos yra keleivių 
iš anksto apmok÷tos ir tiesiogiai ar 
netiesiogiai mokesčių mok÷tojų 
subsidijuojamos. Tod÷l skrydžių bilietai 
tur÷tų būti laikomi „rezultato sutartimis“, 
pagal kurias oro vež÷jai garantuoja, kad 
kuo rūpestingiau įvykdys sutartyje 
numatytas pareigas; 

 

 

Pakeitimas  2 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
3 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) siekiant oro vež÷jams ir keleiviams 
užtikrinti teisinį tikrumą, reikalinga 
tikslesn÷ „ypatingų aplinkybių“ sąvokos 

(3) siekiant oro vež÷jams ir keleiviams 
užtikrinti teisinį tikrumą, reikalinga 
tikslesn÷ „ypatingų aplinkybių“ sąvokos 
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apibr÷žtis, kurioje būtų atsižvelgta į 
Europos Teisingumo Teismo sprendimą 
byloje C-549/07 (Wallentin-Hermann). 
Tokią apibr÷žtį reik÷tų toliau paaiškinti 
neišsamiu sąrašu aplinkybių, aiškiai 
įvardijant, ar jos ypatingos, ar ne; 

apibr÷žtis, kurioje būtų atsižvelgta į 
Europos Teisingumo Teismo sprendimą 
byloje C-549/07 (Wallentin-Hermann). 
Tokią apibr÷žtį reik÷tų toliau paaiškinti 
išsamiu sąrašu aplinkybių, aiškiai 
įvardijant, ar jos ypatingos. Pagal Sutarties 
d÷l Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai tur÷tų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 
prireikus tas sąrašas būtų papildomas. 

Pagrindimas 

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą d÷l „ypatingų aplinkybių“ sąvokos apibr÷žties, sąrašas tur÷tų 
būti išsamus. 
 

Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
5 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) Byloje C-22/11 (Finnair) Europos 
Teisingumo Teismas nusprend÷, kad 
sąvoka „atsisakymas vežti“ turi būti 
aiškinama kaip apimanti ne tik atsisakymą 
vežti, kuriuos l÷m÷ perpildymo situacijos, 
bet ir tą atsisakymą vežti, kurį l÷m÷ kitos 
priežastys, kaip antai organizacin÷s. Gavus 
šį patvirtinimą n÷ra priežasties iš dalies 
keisti esamą „atsisakymo vežti“ apibr÷žtį; 

(5) Byloje C-22/11 (Finnair) Teisingumo 
Teismas nusprend÷, kad sąvoka 
„atsisakymas vežti“ turi būti aiškinama 
kaip apimanti ne tik atsisakymą vežti, kurį 
l÷m÷ perpildymo situacijos, bet ir tą 
atsisakymą vežti, kurį l÷m÷ kitos 
priežastys, kaip antai organizacin÷s. 
„Atsisakymo vežti“ apibr÷žtis tur÷tų 
apimti atvejus, kai d÷l paankstinto 
tvarkaraštyje numatyto išvykimo laiko 
keleivis praleidžia skrydį. 

Pagrindimas 

Dabartin÷ „atsisakymo vežti“ apibr÷žtis turi būti pakeista, kad apimtų atvejus, kai keleiviai 
praleidžia į skrydį d÷l to, kad buvo paankstintas išvykimo laikas. 
 

 

Pakeitimas  4 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 (6) Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
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taikomas ir keleiviams, kurie įsigijo 
vežimą oro transportu kaip kelionių paketo 
dalį. Tačiau reik÷tų paaiškinti, kad 
keleiviai negali sumuoti tapačių teisių, 
ypač tų, kurios įgyjamo pagal šį reglamentą 
ir pagal 1990 m. birželio 13 d. Tarybos 
direktyvą 90/314/EEB d÷l kelionių, 
atostogų ir organizuotų išvykų paketų17. 
Keleiviams reik÷tų suteikti galimybę 
rinktis, pagal kurį teis÷s aktą jie nori 
pareikšti pretenzijas, tačiau jie netur÷tų 
tur÷ti teis÷s sumuoti kompensaciją už tą 
pačią problemą pagal abu teis÷s aktus. 
Keleiviai netur÷tų rūpintis tuo, kaip oro 
vež÷jai ir kelion÷s organizatoriai 
tarpusavyje pasiskirsto tokias pretenzijas; 

taikomas ir keleiviams, kurie įsigijo 
vežimą oro transportu kaip kelionių paketo 
dalį. Tačiau reik÷tų paaiškinti, kad 
keleiviai negali sumuoti tapačių teisių, 
ypač tų, kurios įgyjamo pagal šį reglamentą 
ir pagal 1990 m. birželio 13 d. Tarybos 
direktyvą 90/314/EEB d÷l kelionių, 
atostogų ir organizuotų išvykų paketų17. 
Keleiviams reik÷tų suteikti galimybę 
rinktis, pagal kurį teis÷s aktą jie nori 
pareikšti pretenzijas, tačiau jie netur÷tų 
tur÷ti teis÷s sumuoti kompensaciją už tą 
pačią problemą pagal abu teis÷s aktus. Oro 
vež÷jai ir organizatoriai keleiviams tur÷tų 
suteikti reikiamus įrodymus, kad jie 
gal÷tų nedelsdami užbaigti savo 
pretenzijos pareiškimą; 

_____________ _____________ 
17 OL L158, 1990 6 23, p. 59. 17 OL L158, 1990 6 23, p. 59. 

Pagrindimas 

Paskutinio sakinio išbraukimas paaiškina tai, kad Reglamentas Nr. 261/2004 ir Kelionių paketų 
direktyva 90/314/EEB yra du atskiri teis÷s aktai, o tai reiškia, kad keleiviai turi reikšti 
pretenzijas tik skrydžius vykdantiems oro vež÷jams. Jei įsipareigojimai pagal Reglamentą 
Nr. 261/2004 ir Kelionių paketų direktyvą vis d÷lto sutampa, keleiviai gali pasirinkti, pagal kurį 
teis÷s aktą reikšti pretenzijas. 
 

 

Pakeitimas  5 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) siekiant pagerinti apsaugos lygius 
keleivių netur÷tų būti atsisakoma vežti 
bilieto į abi puses grįžtamąja kelione 
remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį; 

(7) siekiant pagerinti apsaugos lygius 
netur÷tų būti įmanoma atisakyti vežti 
keleivių kuriuo nors iš bilieto į abi puses 
nurodytų skrydžių remiantis tuo, kad jie 
pasinaudojo ne visais skrydžio biliete 
nurodytais atskirais segmentais; 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu daugiausia draudžiamas priemonių, taikomų keleiviui neatvykus, taikymas. Jei 
rezervuotas skrydis sudarytas iš kelių atskirų kelion÷s segmentų, keleivis turi tur÷ti teisę 
pasinaudoti tik vienu ar keliais iš jų ir nebūti už tai nubaustas atsisakant jį toliau vežti arba 
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imant iš jo didelę priemoką. 
 

Pakeitimas  6 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
8 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) šiuo metu keleiviai kartais nukenčia d÷l 
jų asmenvardžių rašybos klaidų – jiems 
taikomos administracin÷s baudos. Pagrįsti 
užsakymo klaidų pataisymai tur÷tų būti 
leisti nemokamai su sąlyga, kad jie 
nereikštų laiko, datos, maršruto ar keleivio 
pakeitimo; 

(8) šiuo metu keleiviai kartais nukenčia d÷l 
jų asmenvardžių rašybos klaidų – jiems 
taikomos administracin÷s baudos. 
Užsakymo klaidų pataisymai tur÷tų būti 
leisti nemokamai su sąlyga, kad jie 
nereikštų laiko, datos, maršruto ar keleivio 
pakeitimo; 

Pagrindimas 

Sąvoka „pagrįsti pataisymai“ palieka per daug erdv÷s interpretacijai. 
 

Pakeitimas  7 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) reik÷tų paaiškinti, kad d÷l pasirinkimo, 
ar atgauti sumok÷tą sumą, ar tęsti kelionę 
kitu maršrutu ar keliauti v÷lesnę dieną, 
atšaukimo atveju sprendžia keleivis, o ne 
oro vež÷jas; 

(9) reik÷tų paaiškinti, kad d÷l pasirinkimo, 
ar atgauti sumok÷tą sumą, ar tęsti kelionę 
kitu maršrutu ar keliauti v÷liau tą pačią 
dieną arba v÷lesnę dieną, atšaukimo atveju 
sprendžia keleivis, o ne oro vež÷jas; 

 

 

Pakeitimas  8 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) kai keleivis atšaukia skrydį, oro 
vež÷jai tur÷tų būti įpareigoti nemokamai 
grąžinti sumok÷tus mokesčius; 
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Pagrindimas 

Kai kurie oro vež÷jai tokiais atvejais taiko dažnai pernelyg didelius paslaugų mokesčius. Tai 
netinkama. Nesumok÷ti mokesčiai turi būti grąžinami 100 proc. Tai, kad nepasinaudojama 
skrydžiu, už kurį buvo sumok÷ta, savaime yra pakankama „bausm÷“. 
 

 

Pakeitimas  9 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
9 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9b) jei keleivis pagal susitarimą 
nusprendžia keliauti v÷liau, jam visada 
tur÷tų būti atlyginamos visos su 
neįvykusiu skrydžiu susijusios atvykimo į 
oro uostą ir išvykimo iš jo išlaidos. Tos 
išlaidos visada tur÷tų apimti viešojo 
transporto ir taksi išlaidas bei automobilio 
stov÷jimo prie oro uosto esančioje 
automobilių aikštel÷je mokesčius; 

 

Pakeitimas  10 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

9 c konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9c) finansin÷ keleivių apsauga tais 
atvejais, kai oro vež÷jas nesilaiko 
įsipareigojimų, yra esmin÷ veiksmingo 
keleivių teisių režimo sudedamoji dalis. 
Norint sustiprinti oro transporto keleivių 
apsaugą, kai skrydžiai atšaukiami d÷l oro 
vež÷jo nemokumo arba oro vež÷jo veiklos 
sustabdymo d÷l to, kad buvo panaikinta jo 
veiklos licencija, oro vež÷jams tur÷tų būti 
nustatyta pareiga suteikti pakankamas 
garantijas, kad keleiviams bus grąžinti 
pinigai arba kad jie bus parskraidinti į 
išvykimo šalį;  

Pagrindimas 

Prievol÷ suteikti pakankamas garantijas oro vež÷jams atveria galimybes imtis keleto priemonių, 
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kad apsaugotų keleivius nemokumo atveju. Kitos galimyb÷s gal÷tų būti fondas arba draudimas.  
 

 

Pakeitimas  11 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

9 d konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9d) įsteigus garantijų fondą arba sukūrus 
privalomą draudimo sistemą oro vež÷jas, 
pavyzdžiui, gal÷s sumok÷ti keleiviams 
kompensacijas arba parskraidinti juos į 
išvykimo šalį tuo atveju, kai skrydis 
atšaukiamas d÷l oro vež÷jo nemokumo 
arba veiklos sustabdymo panaikinus jo 
veiklos licenciją; 

Pagrindimas 

Įsteigus garantijų fondą arba sukūrus draudimo sistemą keleiviai bus apsaugoti oro vež÷jų 
bankroto arba licencijos praradimo atveju. 
 

 

Pakeitimas  12 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
10 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) oro uostai ir oro uostų naudotojai, 
tokie kaip oro vež÷jai ir antžeminių 
paslaugų bendrov÷s, tur÷tų 
bendradarbiauti siekdami, kad užtikrinant 
pasirūpinimą ir nukreipimą kitu maršrutu 
kiek galima sumaž÷tų masinių skrydžių 
sutrikimų poveikis keleiviams. Tuo tikslu 
jie tur÷tų tokioms situacijoms parengti 
nenumatytų atvejų planus ir rengdami 
tokius planus dirbti drauge; 

(10) oro uostą valdanti įstaiga ir oro uostų 
naudotojai, tokie kaip oro vež÷jai, 
antžeminių paslaugų bendrov÷s, 
navigacijos paslaugų tiek÷jai ir pagalbos 
neįgaliems keleiviams ir riboto judumo 
asmenims teik÷jai tur÷tų imtis tinkamų 
priemonių siekiant užtikrinti oro uostų 
naudotojų koordinavimą ir 
bendradarbiavimą, kad užtikrinant 
pasirūpinimą ir nukreipimą kitu maršrutu 
kiek galima sumaž÷tų masinių skrydžių 
sutrikimų poveikis keleiviams. Tuo tikslu 
oro uostus valdančios įstaigos tur÷tų 
užtikrinti tinkamą koordinavimą vykdant 
nenumatytų atvejų planą tokioms 
situacijoms ir rengdami tokius planus dirbti 
drauge su nacionalin÷mis, regionin÷mis ir 
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vietos valdžios institucijomis. Šiuos planus 
tur÷tų įvertinti nacionalin÷s vykdymo 
užtikrinimo įstaigos, kurios prireikus gali 
reikalauti juos pakoreguoti. 

 

Pakeitimas  13 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

10 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (10a) oro vež÷jai tur÷tų nustatyti tvarką ir 
suderintus veiksmus, kad būtų galima 
tinkamai teikti informaciją įstrigusiems 
keleiviams. Pagal šią tvarką tur÷tų būti 
aiškiai nurodyta, kas kiekviename oro 
uoste yra atsakingas už rūpinimosi, 
pagalbos, nukreipimo kitu maršrutu ar 
sumok÷tų sumų grąžinimo organizavimą, 
ir nustatyta šių paslaugų teikimo eiga ir 
sąlygos; 

 

 

Pakeitimas  14 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
10 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (10b) siekdamos pad÷ti keleiviams 
skrydžio sutrikimo ar v÷lavimo, sugadinto 
ar pamesto bagažo atveju, oro vež÷jai oro 
uostuose tur÷tų įsteigti informacinius 
punktus, kur jų darbuotojai ar jų 
samdytos trečiosios šalys tur÷tų teikti 
keleiviams reikalingą informaciją apie jų 
teises, įskaitant skundų pateikimo 
procedūras, ir pad÷ti jiems skubiai imtis 
veiksmų; 
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Pakeitimas  15 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
11 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) Reglamente (EB) Nr. 261/2004 tur÷tų 
būti aiškiai įrašyta teis÷ į kompensaciją 
keleiviams, kurie nukenčia nuo atid÷jimo 
ilgam laikui, laikantis Europos Teisingumo 
Teismo sprendimo sujungtose bylose C-
402/07 ir C-432/07 (Sturgeon). Tuo pačiu 
metu tur÷tų būti nutolintos ribos, kurias 
peržengus atid÷jimas suteikia teisę į 
kompensaciją, siekiant atsižvelgti į 
finansinį poveikį sektoriui ir išvengti 
dažnesnių atšaukimų, kurie d÷l tos 
priežasties gali padažn÷ti. Siekiant 
užtikrinti, kad po Europos Sąjungą 
keliaujantiems piliečiams būtų sudarytos 
vienodos kompensavimo sąlygos, riba 
tur÷tų būti ta pati visoms kelion÷ms 
Sąjungoje, tačiau ji tur÷tų priklausyti nuo 
kelion÷s nuotolio keliaujant į trečiąsias 
šalis ir iš jų, kad būtų atsižvelgta į veiklos 
sunkumus, kylančius oro vež÷jams, kai jie 
reaguoja į atid÷jimą atokiuose oro 
uostuose; 

(11) Reglamente (EB) Nr. 261/2004 tur÷tų 
būti aiškiai įrašyta teis÷ į kompensaciją 
keleiviams, kurie nukenčia nuo atid÷jimo 
ilgam laikui, laikantis Europos Teisingumo 
Teismo sprendimo sujungtose bylose C-
402/07 ir C-432/07 (Sturgeon) ir vienodo 
požiūrio principo, pagal kurį 
reikalaujama, kad panašūs atvejai nebūtų 
vertinami skirtingai. Tur÷tų būti nutolintos 
ribos, kurias peržengus atid÷jimas suteikia 
teisę į kompensaciją, inter alia, siekiant 
atsižvelgti į finansinį poveikį sektoriui. Jas 
taikant tur÷tų būti siekiama užtikrinti, kad 
po Europos Sąjungą keliaujantiems 
piliečiams būtų sudarytos vienodos 
kompensavimo sąlygos. Tuo pačiu metu 
tam tikros ribos tur÷tų būti padidintos, 
priklausomai nuo kelion÷s nuotolio 
keliaujant į trečiąsias šalis ir iš jų, kad būtų 
atsižvelgta į veiklos sunkumus, kylančius 
oro vež÷jams, kai jie reaguoja į atid÷jimą 
atokiuose oro uostuose. Kompensacijos 
sumų klausimu pasakytina, kad vienodo 
atstumo skrydžiams visada tur÷tų būti 
taikoma vienoda suma; 

Pagrindimas 

Šiame pakeitime atsižvelgiama į praneš÷jo poziciją d÷l ribų, kurias peržengus atid÷jimas 
suteikia teisę į kompensaciją. Praneš÷jo manymu, šios ribos turi būti nustatytos atsižvelgiant į 
ETT sprendimą Sturgeon byloje, pagal kurį keleiviams, kurių skrydis atidedamas ilgam laikui, 
t. y. daugiau nei trims valandoms, suteikiamos tokios pat teis÷s kaip tiems, kurių skrydžiai 
atšaukiami. 
 

Pakeitimas  16 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, (12) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
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Reglamente (EB) Nr. 261/2004 tur÷tų būti 
aiškiai patvirtinta, kad skrydžių 
tvarkaraščių keitimas keleiviams daro 
panašų poveikį kaip atid÷jimas ilgam laikui 
ir tod÷l d÷l jo tur÷tų atsirasti panašios 
teis÷s; 

Reglamente (EB) Nr. 261/2004 tur÷tų būti 
aiškiai patvirtinta, kad skrydžių 
tvarkaraščių keitimas keleiviams daro 
panašų poveikį kaip atid÷jimas ilgam laikui 
arba atsisakymas vežti ir tod÷l d÷l jo tur÷tų 
atsirasti panašios teis÷s; 

 

 

Pakeitimas  17 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) keleiviais, kurie pav÷lavo jungiamąjį 
skrydį, tur÷tų būti tinkamai pasirūpinta, kol 
jie laukia nukreipimo kitu maršrutu. Pagal 
vienodo elgesio principą tokiems 
keleiviams reik÷tų suteikti galimybę 
reikalauti kompensacijos panašiai kaip 
keleiviams, kurių skrydžiai atid÷ti ar 
atšaukti, atsižvelgiant į v÷lavimą atvykus į 
jų kelion÷s galutinę paskirties vietą; 

(13) keleiviais, kurie pav÷lavo jungiamąjį 
skrydį d÷l skrydžio tvarkaraščio pakeitimo 
arba atid÷jimo, tur÷tų būti tinkamai 
pasirūpinta, kol jie laukia nukreipimo kitu 
maršrutu. Pagal vienodo elgesio principą ir 
Europos Teisingumo Teismo sprendimą 
byloje C-11/11 (Air France prieš 
Folkerts) tokiems keleiviams reik÷tų 
suteikti galimybę reikalauti kompensacijos 
panašiai kaip keleiviams, kurių skrydžiai 
atid÷ti ar atšaukti, atsižvelgiant į v÷lavimą 
atvykus į jų kelion÷s galutinę paskirties 
vietą; 

 

Pakeitimas  18 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13a) iš principo suteikti pagalbą ir 
nukreipti kitu maršrutu tur÷tų būti oro 
vež÷jo, d÷l kurio keičiamas skrydžio 
tvarkaraštis arba jis atidedamas, pareiga. 
Tačiau siekiant sumažinti atitinkamo oro 
vež÷jo ekonominę naštą, keleiviui 
išmok÷tina kompensacija tur÷tų būti 
susieta su pirmesnio jungiamojo skrydžio 
atid÷jimu tarpiniame punkte; 
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Pagrindimas 

Praneš÷jo požiūriu, atsižvelgiant į didelį vež÷jų, vykdančių regioninius trumpo nuotolio 
skrydžius ES viduje, skaičių, finansin÷ našta, kurią sukelia kompensacijų mok÷jimas, šiems 
vež÷jams tur÷tų būti sumažinta. Atsižvelgiant į tai, proporcingumo tikslais pridedamos dvi 
sąlygos: taikoma tuo atveju, kai pirmesnis oro vež÷jas sukelia tik trumpą atid÷jimą, d÷l kurio 
keleivis praleidžia jungiamąjį skrydį, ir taikoma tuo atveju, kai į galutinę paskirties vietą 
v÷luojama daug daugiau.  
 

 

Pakeitimas  19 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
13 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13b) neįgaliais keleiviais arba riboto 
judumo asmenimis, kurie praleido 
jungiamąjį skrydį d÷l oro uosto pagalbos 
tarnybų sukelto atid÷jimo, tur÷tų būti 
tinkamai pasirūpinta, kol jie laukia 
nukreipimo kitu maršrutu. Tokiems 
keleiviams reik÷tų suteikti galimybę 
reikalauti kompensacijos iš oro uostą 
valdančios įstaigos panašiai kaip 
keleiviams, kurių skrydžius atid÷jo ar 
atšauk÷ oro vež÷jas; 

 

 

Pakeitimas  20 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
16 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) oro vež÷jams šiuo metu taikoma 
neribota atsakomyb÷ už jų keleivių 
apgyvendinimą ilgalaikių ypatingų 
aplinkybių atveju. Šis netikrumas ir tai, 
kad n÷ra jokių numatomų laiko ribų, gali 
kelti oro vež÷jo finansiniam stabilumui 
pavojingą riziką. Tod÷l oro vež÷jui reikia 
suteikti galimybę pra÷jus tam tikram laikui 
apriboti rūpinimosi užtikrinimą. Be to, 
riziką, kad keleiviai ilgam įstrigs, tur÷tų 
sumažinti nenumatytų atvejų planavimas ir 

(16) oro vež÷jams šiuo metu taikoma 
neribota atsakomyb÷ už jų keleivių 
apgyvendinimą ilgalaikių ypatingų 
aplinkybių atveju. Tačiau oro vež÷jui vis 
d÷lto reikia suteikti galimybę pra÷jus tam 
tikram laikui apriboti rūpinimosi, susijusio 
su apgyvendinimo trukme ir – tais 
atvejais, kai keleiviai patys pasirūpina 
apgyvendinimu – susijusio su išlaidomis ir 
rūpinimusi, užtikrinimą. Be to, riziką, kad 
keleiviai ilgam įstrigs, tur÷tų sumažinti 
nenumatytų atvejų planavimas ir spartus 
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spartus nukreipimas kitais maršrutais; nukreipimas kitais maršrutais; 

Pagrindimas 

Didelių sutrikimų atveju, kad būtų galima išsisukti iš susiklosčiusios pad÷ties, atsakomybę 
tur÷tų bendrai prisiimti visos susijusios suinteresuotosios šalys (valdžios institucijos, oro 
uostai, viešbučiai ir keleiviai). Oro vež÷jo pareiga pasirūpinti keleiviais gali būti apribota 
apgyvendinimo išlaidų už nakvynę ir vienam keleiviui atžvilgiu. Galima nustatyti šios taisykl÷s 
išimtį, taikomą tuo atveju, kai keleiviai patys pasirūpina apgyvendinimu. Tokiu atveju oro 
vež÷jas gali apriboti apgyvendinimo ir rūpinimosi išlaidas pra÷jus tam tikram laikui. 
 

 

Pakeitimas  21 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) pasirod÷, kad tam tikrų keleivių 
teisių, ypač teis÷s į apgyvendinimą, 
įgyvendinimas n÷ra proporcingas oro 
vež÷jo pajamoms už tam tikrus nedidelio 
nuotolio skrydžius. Tod÷l nedideliais 
orlaiviais trumpais nuotoliais vykdomiems 
skrydžiams netur÷tų būti taikoma prievol÷ 
mok÷ti už apgyvendinimą, bet oro vež÷jas 
vis d÷lto tur÷tų pad÷ti keleiviui rasti tokį 
apgyvendinimą; 

Išbraukta. 

 

 

Pakeitimas  22 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
18 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) įvykus skrydžių sutrikimams, 
neįgaliems asmenims, ribotos jud÷senos 
asmenims ir kitiems specialių poreikių 
turintiems asmenims, tokiems kaip 
vaikams, kurių nelydi suaugusieji, n÷ščios 
moterys ir asmenys, kuriems reikia 
specialios medicinos pagalbos, gali būti 
sunkiau pasirūpinti apgyvendinimu. Tod÷l 
šių kategorijų keleiviams netur÷tų būti 
taikomi jokie teis÷s į apgyvendinimą 

(18) įvykus skrydžių sutrikimams, 
neįgaliems asmenims, ribotos jud÷senos 
asmenims ir kitiems specialių poreikių 
turintiems asmenims, tokiems kaip 
vaikams, kurių nelydi suaugusieji, n÷ščios 
moterys ir asmenys, kuriems reikia 
specialios medicinos pagalbos, gali būti 
sunkiau pasirūpinti apgyvendinimu. Tod÷l 
šių kategorijų keleiviams jokiu būdu 
netur÷tų būti taikomi jokie teis÷s į 
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apribojimai ypatingų aplinkybių atvejais 
arba regioninių skrydžių atveju; 

apgyvendinimą apribojimai ypatingų 
aplinkybių atvejais; 

 

 

Pakeitimas  23 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
18 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (18a) tais atvejais, kai Bendrijos oro 
vež÷jas reikalauja, kad neįgaliuosius arba 
riboto judumo asmenis lyd÷tų glob÷jas, 
glob÷jams netur÷tų būti taikomas 
atitinkamas oro uosto išvykimo mokestis; 

 

 

Pakeitimas  24 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

18 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (18b) paslaugų teik÷jai tur÷tų užtikrinti, 
kad riboto judumo asmenys ir neįgalieji 
visą laiką tur÷tų teisę orlaivyje 
nemokamai naudotis patvirtintos saugos 
kv÷pavimo prietaisais. Komisija, 
bendradarbiaudama su sektoriaus 
atstovais ir įgaliotomis neįgaliųjų ir riboto 
judumo asmenų organizacijomis ir 
deramai atsižvelgdama į saugos 
reikalavimus, tur÷tų parengti patvirtintos 
medicininio deguonies įrangos sąrašą;  

 

 

Pakeitimas  25 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) keleiviams ne tik tur÷tų būti suteikta 
tinkama informacija apie jų teises skrydžio 

(20) keleiviams ne tik tur÷tų būti suteikta 
tinkama informacija apie jų teises skrydžio 
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sutrikimo atvejais, bet ir juos reik÷tų 
tinkamai informuoti apie paties sutrikimo 
priežastį, kai tik gaunama informacija. Ta 
informacija tur÷tų būti suteikta ir tada, kai 
keleivis įsigijo bilietą per Sąjungoje 
įsisteigusį tarpininką; 

sutrikimo, tvarkaraštyje nurodyto 
išvykimo laiko pakeitimo ir atsisakymo 
vežti atvejais, bet ir juos reik÷tų tinkamai 
informuoti apie paties sutrikimo priežastį, 
kai tik gaunama informacija. Tą 
informaciją oro vež÷jas tur÷tų teikti ir 
tada, kai keleivis įsigijo bilietą per 
Sąjungoje įsisteigusį tarpininką. Keleiviai 
tur÷tų būti informuoti apie paprasčiausias 
ir greičiausias pretenzijų ir skundų 
teikimo procedūras, kad gal÷tų 
pasinaudoti savo teis÷mis; 

Pagrindimas 

Oro vež÷jas yra vienintelis patikimas informacijos šaltinis apie skrydžių sutrikimų priežastis. 
 

 

Pakeitimas  26 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
21 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (21a) siekiant pad÷ti nacionalin÷ms 
vykdymo užtikrinimo įstaigoms įvykdyti su 
šio reglamento vykdymo užtikrinimu 
susijusias pareigas, tur÷tų būti 
reikalaujama, kad oro vež÷jai joms 
suteiktų aktualią atitikties dokumentaciją, 
liudijančią, kad jie tinkamai laikosi visų 
šio reglamento straipsnių; 

 

 

Pakeitimas  27 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
21 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (21b) kadangi komercin÷ aviacija yra 
integruota Sąjungos rinka, priemon÷s šio 
reglamento vykdymui užtikrinti bus 
veiksmingesn÷s Sąjungos lygmeniu, 
aktyviau dalyvaujant Europos Komisijai. 
Konkrečiai Europos Komisija tur÷tų 
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didinti skraidančių gyventojų 
informuotumą apie tai, kaip oro vež÷jai 
laikosi keleivių teisių reikalavimų – 
paskelbti vež÷jų, sistemingai nesilaikančių 
šio reglamento, sąrašą; 

 

 

Pakeitimas  28 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
22 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(22) keleiviai tur÷tų būti tinkamai 
informuojami apie atitinkamas pretenzijų ir 
skundų pateikimo oro vež÷jams procedūras 
ir gauti atsakymą per pagrįstą laikotarpį. 
Keleiviams taip pat reik÷tų suteikti 
galimybę skųstis oro vež÷jais naudojant 
neteismines priemones. Tačiau kadangi 
teis÷ į veiksmingą teisinę gynybą teisme 
yra pagrindin÷ teis÷, pripažinta Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 
straipsnyje, tos priemon÷s netur÷tų nei 
užkirsti kelio nei trukdyti keleiviams 
kreiptis į teismus; 

(22) keleiviai tur÷tų būti tinkamai 
informuojami apie atitinkamas pretenzijų ir 
skundų pateikimo oro vež÷jams procedūras 
, jų d÷mesys tur÷tų būti atkreiptas į šioje 
srityje taikomus terminus, ypač nustatytus 
16a straipsnio 2 dalyje ir tur÷tų gauti 
atsakymą per kuo trumpesnį laikotarpį. 
Keleiviams taip pat reik÷tų suteikti 
galimybę skųstis oro vež÷jais naudojant 
neteismines priemones. Tais atvejais, kai 
keleivio ir oro vež÷jo konflikto nebuvo 
galima išspręsti, valstyb÷s nar÷s tur÷tų 
numatyti tarpininkavimo paslaugas ir 
suteikti reikiamas priemones joms teikti. 
Tačiau kadangi teis÷ į veiksmingą teisinę 
gynybą teisme yra pagrindin÷ teis÷, 
pripažinta Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos 47 straipsnyje, tos 
priemon÷s netur÷tų nei užkirsti kelio nei 
trukdyti keleiviams kreiptis į teismus; Šiuo 
tikslu jiems visada tur÷tų būti suteikti visų 
įstaigų, atsakingų už atitinkamų 
formalumų kiekvienoje šalyje atlikimą, 
adresai ir kontaktiniai duomenys. Siekiant 
sudaryti sąlygas teisminiuose ir 
neteisminiuose procesuose keleivių teises 
išnagrin÷ti paprastai, greitai ir 
nebrangiai, reik÷tų nurodyti visų pirma 
elektroninio ir alternatyvaus ginčų 
sprendimo procedūras bei Europos 
ieškinių d÷l nedidelių sumų nagrin÷jimo 
procedūrą; 
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Pakeitimas  29 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
22 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (22a) prieš pretenziją visada tur÷tų būti 
pateikiamas skundas; 

 

Pakeitimas  30 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
23 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(23) Byloje C-139/11 (Moré vs KLM) 
Europos Teisingumo Teismas išaiškino, 
kad terminas ieškiniams d÷l kompensacijos 
priteisimo reikšti nustatomas pagal 
kiekvienos valstyb÷s nar÷s nacionalines 
normas; 

(23) Byloje C-139/11 (Moré vs KLM) 
Europos Teisingumo Teismas išaiškino, 
kad terminas ieškiniams d÷l kompensacijos 
priteisimo reikšti nustatomas pagal 
kiekvienos valstyb÷s nar÷s nacionalines 
normas. Kalbant apie neteisminį ginčų 
sprendimą pasakytina, kad terminai 
nustatomi atsižvelgiant į Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2013/11/ES d÷l alternatyvaus vartotojų 
ginčų sprendimo, kuria iš dalies keičiami 
Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir 
Direktyva 2009/22/EB (Direktyva d÷l 
vartotojų AGS)17; 

 ___________________ 

 17 OL L 165, 2013 6 18, p. 65. 

 

 

Pakeitimas  31 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
26 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (26a) siekiant oro vež÷jams ir keleiviams 
užtikrinti teisinį tikrumą, „ypatingų 
aplinkybių“ sąvoką tur÷tų būti įmanoma 
patikslinti remiantis nacionalinių 
vykdymo užtikrinimo įstaigų darbu. Ypač 
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svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą su nacionalin÷mis vykdymo 
užtikrinimo įstaigomis Komisija vykdytų 
tinkamas konsultacijas. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų 
tekstus Komisija tur÷tų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai. 

 

 

Pakeitimas  32 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
27 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(27) siekiant užtikrinti, kad praradus ar 
sužalojus jud÷jimo įrangą būtų 
kompensuojama visa jos vert÷, oro vež÷jai 
turi ribotos jud÷senos asmenims suteikti 
galimybę nemokamai pateikti specialią 
suinteresuotumo deklaraciją, kuri pagal 
Monrealio konvenciją jiems leidžia siekti 
visos kompensacijos už praradimą ar 
sužalojimą; 

(27) siekiant užtikrinti, kad praradus ar 
sužalojus jud÷jimo įrangą būtų 
kompensuojama visa jos vert÷, oro vež÷jai 
ir oro uosto pagalbos tarnybos neįgaliems 
keleiviams arba riboto judumo asmenims 
rezervuojant bilietą ir registruojantis į 
skrydį dar kartą praneša apie galimybę 
pateikti specialią suinteresuotumo 
deklaraciją, kuri pagal Monrealio 
konvenciją jiems leidžia siekti visos 
kompensacijos už praradimą ar sužalojimą. 
Keleiviams rezervuojant bilietus oro 
vež÷jai turi informuoti juos apie šią 
deklaraciją ir su ja susijusias teises; 
 

 

 

Pakeitimas  33 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

29 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(29) muzikos instrumentai tur÷tų būti, kiek 
įmanoma, priimami kaip bagažas į keleivių 
saloną, o kai tai neįmanoma, tai, kai 
įmanoma, tur÷tų būti vežami tinkamomis 
sąlygomis orlaivio krovinių skyriuje. 
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97 tur÷tų būti 

(29) muzikos instrumentai tur÷tų būti 
priimami kaip bagažas į keleivių saloną, o 
kai tai neįmanoma, tur÷tų būti vežami 
tinkamomis sąlygomis orlaivio krovinių 
skyriuje. Siekdami, kad suinteresuotieji 
keleiviai gal÷tų įvertinti, ar jų 
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atitinkamai iš dalies pakeistas; instrumentas gali būti laikomas salone, 
oro vež÷jai tur÷tų juos informuoti apie 
bagažo laikymui skirtos erdv÷s dydį. 
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97 tur÷tų būti 
atitinkamai iš dalies pakeistas; 

 

 

Pakeitimas  34 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
31 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(31) pateikti skundams d÷l prarasto, 
sužaloto ar v÷luojančio bagažo skirtas 
trumpas terminas, oro vež÷jai tur÷tų 
keleiviams suteikti galimybę pateikti 
skundą, oro uoste parūpindami skundo 
formą. Tam gal÷tų tikti ir paraiškos d÷l 
žalos nuosavybei (angl. PIR) forma; 

(31) atsižvelgiant į tai, kad skundams d÷l 
prarasto, sužaloto ar v÷luojančio bagažo 
pateikti skirtas trumpas terminas, visuose 
oro uostuose reik÷tų įsteigti pretenzijų d÷l 
bagažo tarnybą, kuriai keleiviai atvykę 
tur÷tų galimybę pateikti skundą. Šiuo 
tikslu oro vež÷jai keleiviams tur÷tų 
pateikti skundo formą visomis oficialiomis 
ES kalbomis. Tam gal÷tų tikti ir paraiškos 
d÷l žalos nuosavybei (angl. PIR) forma;  
Komisija įgyvendinimo aktais tur÷tų 
nustatyti standartizuotą skundo formą. 

Pagrindimas 

D÷l praktinių priežasčių visuose oro uostuose reik÷tų įsteigti pretenzijų d÷l bagažo tarnybą, kad 
procedūra kuo būtų pagreitinta ir palengvinta. Kartu su persvarstytu reglamentu reik÷tų 
pateikti ir standartizuotą ES masto skundo formą. 
 

 

Pakeitimas  35 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

35 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (35a) siekiant pagerinti keleivių apsaugą 
už Sąjungos ribų, su keleivių teis÷mis 
susiję aspektai tur÷tų būti 
reglamentuojami dvišaliuose ir 
tarptautiniuose susitarimuose; 
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Pakeitimas  36 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
35 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (35b) sunkią negalią turintiems 
keleiviams, kuriems reikalingi 
persirengimo kambariai ir tualetai (angl. 
changing places), specialūs patogumai 
visuose Sąjungos oro uostuose, kuriuose 
metinis srautas viršija 1 mln. keleivių, 
tur÷tų būti teikiami nemokamai; 

 

 

Pakeitimas  37 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
35 c konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (35c) valstybių narių įsteigtos 
nacionalin÷s vykdymo užtikrinimo 
įstaigos (NVUĮ) ne visada turi 
pakankamai įgaliojimų veiksmingai 
keleivių teisių apsaugai užtikrinti. Tod÷l 
valstyb÷s nar÷s tur÷tų NVUĮ suteikti 
pakankamai įgaliojimų taikyti sankcijas 
už pažeidimus ir spręsti keleivių ir 
sektoriaus atstovų ginčus, o NVUĮ tur÷tų 
visapusiškai tirti visus gaunamus 
skundus; 

 

 

Pakeitimas  38 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004  
1 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas) 
 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -1) Į 1 straipsnio 1 dalį įterpiamas šis 
punktas: 
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 ca) jie perkeliami į žemesnę klasę. 

Pagrindimas 

Ca punkte nurodytas atvejis reglamentuojamas 10 straipsnio 2 dalyje, tod÷l tur÷tų būti 
įtrauktas ir į sąrašą. 
 

Pakeitimas  39 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
1 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1) Į 1 straipsnio 1 dalį įterpiamas šis 
punktas: 

 „cb) jie praleidžia jungiamąjį skrydį.“ 

Pagrindimas 

Atsižvelgus į naują 6 a straipsnį d÷l praleistų jungiamųjų skrydžių, reikia atitinkamai pakeisti 1 
straipsnio 1 dalyje apibr÷žtą reglamento tikslą. 
 

 

Pakeitimas  40 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
2 straipsnio d punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„Kelion÷s organizatorius – asmuo, kaip 
apibr÷žta 1990 m. birželio 13 d. Tarybos 
direktyvos 90/314/EEB d÷l kelionių, 
atostogų ir organizuotų išvykų paketų 2 
straipsnio 2 dalyje; 

d) „organizatorius – asmuo, kuris 
reguliariai organizuoja paketus ir 
parduoda arba siūlo juos įsigyti tiesiogiai 
arba per kelionių pardavimo agentą; 

Pagrindimas 

Kad būtų suprantamiau ir palankiau vartotojams, šiame reglamente vietoj nuorodų geriau 
aiškiai pateikti visas atitinkamas apibr÷žtis. 
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Pakeitimas  41 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b a papunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
2 straipsnio g punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 g punktas pakeičiamas taip: 

 „g) „rezervavimas“ – tai faktas, kad 
keleivis turi bilietą ar kitą įrodymą, 
kuriame pažym÷ta, kad oro vež÷jas arba 

organizatorius rezervavimą patvirtino ir 
įregistravo;“ 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas dera su nauja 2 straipsnio d punkto apibr÷žtimi. 
 

 

Pakeitimas  42 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto c papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
2 straipsnio i punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „ribotos jud÷senos asmuo – asmuo, kaip 
apibr÷žta Reglamente (EB) Nr. 1107/2006 
d÷l neįgalių asmenų ir ribotos jud÷senos 
asmenų teisių keliaujant oru 2 straipsnio 
a punkte22.“ 

i) „neįgalusis ar riboto judumo asmuo“ – 
bet kuris asmuo, kurio jud÷sena 
naudojantis transporto priemone yra 
ribota d÷l bet kokios fizin÷s negalios 
(sensorin÷s arba motorin÷s, nuolatin÷s 
arba laikinos), intelekto negalios arba 
sutrikimo ar bet kurios kitos negalios 
priežasties, arba amžiaus, ir kuriam d÷l jo 
būkl÷s reikia skirti atitinkamą d÷mesį ir 
visiems keleiviams teikiamas paslaugas 
pritaikyti prie jo specialių poreikių; 

__________________ __________________ 
22 OL L 204, 2006 7 26, p. 1. 22 OL L 204, 2006 7 26, p. 1. 

Pagrindimas 
Svarbu, kad sąvoka „neįgalusis ar riboto judumo asmuo“ būtų aiškiai ir iki galo apibr÷žta 
reglamente, o ne pateikiant nuorodą į galiojančius teis÷s aktus, t. y. Reglamentą (EB) 
Nr. 1107/2006. Taip pat svarbu pabr÷žti, kad formuluot÷ „neįgalusis“ negali būti vartojama 
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kaip „riboto judumo asmens“ sinonimas ir tai tur÷tų būti pabr÷žiama vartojamoje apibr÷žtyje. 
 

Pakeitimas  43 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto c a papunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
2 straipsnio j punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) j punktas pakeičiamas taip: 

 „j) „atsisakymas vežti“ – tai atsisakymas 
priimti skristi keleivius, nors jie atvyko 
registruotis 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka, išskyrus atvejus, kai yra pagrįstų 
priežasčių atsisakyti juos vežti, pavyzdžiui 
sveikatos, saugos ar saugumo sumetimais 
arba d÷l nepakankamų kelion÷s 
dokumentų. Atsisakymas vežti apima 
atvejus, kai d÷l paankstinto tvarkaraštyje 
numatyto išvykimo laiko keleivis 
praleidžia skrydį;“ 

Pagrindimas 

Dabartin÷ „atsisakymo vežti“ apibr÷žtis turi būti pakeista, kad apimtų atvejus, kai keleiviai 
praleidžia skrydį d÷l to, kad buvo paankstintas išvykimo laikas. 
 

 

Pakeitimas  44 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto d papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004  
2 straipsnio 1 punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„Skrydis, kai orlaivis pakilo, bet d÷l kokios 
nors priežastys v÷liau buvo priverstas 
nusileisti kitame nei paskirties oro uoste 
arba sugrįžti į išvykimo oro uostą, 
laikomas atšauktu skrydžiu.“ 

l) „Skrydis, kai orlaivis pakilo, bet v÷liau 
buvo priverstas sugrįžti į išvykimo oro 
uostą ir kai atitinkamo orlaivio keleiviai 
buvo perkelti į kitus išvykimo skrydžius, 
laikomas atšauktu skrydžiu.“ 
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Pakeitimas  45 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
2 straipsnio m punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ypatingos aplinkyb÷s – aplinkyb÷s, kurios 
d÷l savo pobūdžio ar atsiradimo priežasčių 
n÷ra būdingos normaliai oro vež÷jo 
veiklai ir kurių jis negali realiai valdyti. 
Reglamente ypatingos aplinkyb÷s yra ir 
priede išvardytosios aplinkyb÷s; 

m) ypatingos aplinkyb÷s – aplinkyb÷s, 
kurios nepatenka į oro vež÷jo veiklos 
kontrolę jam įprastai vykdant veiklą ir 
kurių neapima įsipareigojimai, susiję su 
taikytinų saugos taisyklių laikymusi. 
Šiame reglamente ypatingos aplinkyb÷s 
yra tik 1 priede išvardytos aplinkyb÷s. 

Pagrindimas 

Žodis „būdingos“ n÷ra aiški sąvoka, jis skirtingomis kalbomis reiškia skirtingus dalykus. Oro 
vež÷jas, kuris veik÷ laikydamasis saugos ir technin÷s priežiūros taisyklių ir pareigų, t. y. padar÷ 
viską, ką gal÷jo, kad būtų išvengta skrydžio sutrikdymo, netur÷tų būti baudžiamas pareiga 
sumok÷ti kompensaciją. Beje, kompensacijų mok÷jimai kaip paskatos oro vež÷jams geriau elgtis 
veikia tik tuo atveju, jei jie gali valdyti kompensacijos mok÷jimo priežastį. Šis priedas n÷ra 
baigtinio pobūdžio, jame pateikiami tik pavyzdžiai. 
 

 

Pakeitimas  46 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
2 straipsnio o punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

o) jungiamasis skrydis – skrydis, kuris 
pagal vieną vežimo sutartį yra skirtas 
sudaryti sąlygas keleiviui atvykti į tarpinį 
punktą, kad iš jo išvyktų kitu skrydžiu 
arba, kaip tinka pagal aplinkybes, tas kitas 
iš tarpinio punkto vykdomas skrydis; 

o) jungiamasis skrydis – skrydis, kuris 
pagal vieną vežimo sutartį arba vieną 
bendrą bilieto numerį, arba juos abu, yra 
skirtas sudaryti sąlygas keleiviui atvykti į 
tarpinį punktą, kad iš jo išvyktų kitu 
skrydžiu, arba, prireikus, 6 a straipsnio 
aplinkyb÷mis, tas kitas iš tarpinio punkto 
vykdomas skrydis; 

Pagrindimas 

Įtraukiama „pagal vieną rezervaciją“ siekiant išvengti problemų tais atvejais, kai vienu 
pirkimu yra įsigyjami keli atskiri bilietai. Įtraukiant 6 a straipsnį pateikiamos nuorodos, 
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susijusios su jungiamaisiais skrydžiais. 
 

 

Pakeitimas  47 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
2 straipsnio r punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 oro uostą valdanti įstaiga – įstaiga, kurios 
tikslas, kartu vykdant kitokią veiklą arba 
pagal aplinkybes tokios veiklos nevykdant, 
pagal nacionalinius įstatymus ar kitus 
teis÷s aktus arba sutartis administruoti bei 
valdyti oro uosto ar oro uostų tinklo 
infrastruktūrą ir koordinuoti bei 
kontroliuoti įvairių atitinkamuose oro 
uostuose ar oro uostų tinkle dirbančių 
veiklos vykdytojų veiklą; 

r) oro uostą valdanti įstaiga – įstaiga, 
kurios tikslas, kartu vykdant kitokią veiklą 
arba pagal aplinkybes tokios veiklos 
nevykdant, laikydamasi savo įgaliojimų 
pagal nacionalinius įstatymus ar kitus 
teis÷s aktus arba sutartis administruoti bei 
valdyti oro uosto ar oro uostų tinklo 
infrastruktūrą ir koordinuoti įvairių 
atitinkamuose oro uostuose ar oro uostų 
tinkle dirbančių veiklos vykdytojų veiklą; 

Pagrindimas 

Pasiūlymu oro uostą valdančioms įstaigoms nustatomos naujos funkcijos, apimančios visų oro 
uoste veikiančių suinteresuotųjų subjektų veiklos kontrolę. Tai nepraktiška ir n÷ra oro uostą 
valdančios įstaigos pareiga. Tod÷l šią nuostatą reik÷tų panaikinti, kad būtų išvengta painiavos 
d÷l oro uostą valdančios įstaigos vaidmens ir atsakomyb÷s srities. 
 

 

Pakeitimas  48 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
2 straipsnio s punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

s) bilieto kaina – visa už bilietą sumok÷ta 
kaina su oro susisiekimo kaina ir visais 
taikomais mokesčiais, rinkliavomis, 
papildomomis rinkliavomis ir priedais, 
sumok÷tais už visas pasirenkamas ir 
nepasirenkamas į bilietą įskaičiuotas 
paslaugas; 

s) bilieto kaina – visa už bilietą sumok÷ta 
kaina su oro susisiekimo kaina ir visais 
taikomais mokesčiais, rinkliavomis, 
papildomomis rinkliavomis ir priedais, 
sumok÷tais už visas pasirenkamas ir 
nepasirenkamas į bilietą įskaičiuotas 
paslaugas, kaip antai visus mokesčius už 
registraciją, bilietų išdavimą, įlaipinimo 
talonų išspausdinimą, minimalų bagažo 
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kiekį, įskaitant rankinio bagažo vienetą, 
registruoto bagažo vienetą ir būtiniausius 
daiktus, taip pat visas išlaidas, susijusias 
su mok÷jimo įvykdymu, pvz., mokesčius 
už tai, kad mokama kreditine kortele; iš 
anksto paskelbta kaina visada atspindi 
galutinę mok÷tiną bilieto kainą. 

Pagrindimas 

Siekiant aiškumo ir palyginamumo, būtina apibr÷žti į bilieto kainą įtrauktas pagrindines 
paslaugas. 
 

Pakeitimas  49 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
2 straipsnio t punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

t) skrydžio kaina – vert÷, gauta dauginant 
bilieto kainą iš santykio tarp skrydžio 
nuotolio ir bilieto padengtos (-ų) kelion÷s 
(-ių) bendro nuotolio; 

t) skrydžio kaina – vert÷, gauta dauginant 
bilieto kainą iš santykio tarp skrydžio 
nuotolio ir bilieto padengtos (-ų) kelion÷s 
(-ių) bendro nuotolio; kai bilieto kaina 
nežinoma, kompensacijos dydis yra lygus 
priedui, sumok÷tam už aukščiausios 
klas÷s vietą šiame skrydyje; 

Pagrindimas 

Komisijos siūloma „skrydžio kainos“ sąvoka netinka, kai skrydis vykdomas kaip atostogų 
paketo dalis, nes skrydžio kaina biliete n÷ra minima. Siūlomu pakeitimu bandoma spręsti šią 
problemą. Papildoma apibr÷žties dalimi nustatomas kompensavimo dydis, lygus skrydžio 
aukščiausios klas÷s vietos kainai. Ši apibr÷žtis tur÷tų būti taikoma vykdant dalinį 
kompensavimą, kai keleiviai buvo perkelti į žemesnę klasę. 
 

Pakeitimas  50 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
2 straipsnio w punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

w) v÷lavimas keleiviams laukiant orlaivyje 
– laikas išvykstant, kai orlaivis pasilieka 

w) v÷lavimas keleiviams laukiant orlaivyje 
– laikas išvykstant, kai orlaivis pasilieka 
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ant žem÷s nuo keleivių įlaipinimo iki 
orlaivio pakilimo laiko arba laikas atvykus 
tarp orlaivio nutūpimo ir keleivių 
išlaipinimo pradžios; 

ant žem÷s nuo keleivių įlaipinimo pabaigos 
iki orlaivio pakilimo laiko arba laikas 
atvykus tarp orlaivio nutūpimo ir keleivių 
išlaipinimo pradžios; 

Pagrindimas 
Į įlaipinimo laiką nereik÷tų įtraukti v÷lavimo keleiviams laukiant orlaivyje, nes tai priklauso 
nuo orlaivio dydžio. V÷lavimas turi būti apskaičiuojamas absoliučia išraiška, o ne priklausomai 
nuo kiekvieno orlaivio. 
 

 

Pakeitimas  51 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
2 straipsnio y a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2 straipsnyje įterpiamas šis punktas:  

 „ya) v÷lavimas atvykti – laiko skirtumas 
tarp valandos, kurią orlaivis tur÷jo 
atskristi pagal tvarkaraštį, nurodytą 
keleivio biliete, ir tikros orlaivio 
atskridimo valandos. Skrydis, kai orlaivis 
pakilo, bet v÷liau buvo priverstas sugrįžti į 
išvykimo oro uostą ir v÷l pakilo v÷liau, 
laikomas v÷luojančiu atvykti skrydžiu. 
Taip pat skrydis, kuris yra nukreipiamas, 
bet galiausiai pasiekia savo galutinę 
paskirties vietą arba netoli galutin÷s 
paskirties vietos esantį oro uostą, 
laikomas v÷luojančiu atvykti skrydžiu; 

 

 

Pakeitimas  52 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto e papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
2 straipsnio y b punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2 straipsnyje įterpiamas šis punktas: 

 „yb) nukreipimas kitu maršrutu – 
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alternatyvus vežimo pasiūlymas nemokant 
papildomos kainos, d÷l kurio keleivis gali 
pasiekti galutinę paskirties vietą;“ 

 

Pakeitimas  53 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
3 straipsnio 2 dalies a punkto įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) turi patvirtintą rezervavimą atitinkamam 
skrydžiui ir, išskyrus 5 straipsnyje 
nurodytą atšaukimo ir 6 straipsnyje 
nurodyto tvarkaraščio pakeitimo atvejus, 
atvyksta į įlaipinimą, 

a) turi patvirtintą rezervavimą atitinkamam 
skrydžiui ir, išskyrus 5 straipsnyje 
nurodytą atšaukimo ir 6 straipsnyje 
nurodyto tvarkaraščio pakeitimo atvejus 
arba 6a straipsnyje nurodytų jungiamųjų 
skrydžių atvejus, atvyksta į įlaipinimą, 

Pagrindimas 

Pakeitimu atitinkamai pakeičiamas straipsnis, laikantis 6a straipsnio d÷l praleisto jungiamojo 
skrydžio. 
 

 

Pakeitimas  54 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a a papunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
3 straipsnio 3 dalis 
 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 2(aa) 3 dalis papildoma šiuo punktu: 

3. Šis reglamentas netaikomas keleiviams, 
keliaujantiems nemokamai arba taikant 
mažesnį tarifą, kuriuo tiesiogiai ar 
netiesiogiai negali pasinaudoti visuomen÷. 
Tačiau jis taikomas keleiviams, turintiems 
bilietus, išduotus pagal keleivių lojalumo 
programą arba kitą oro vež÷jo ar turizmo 
kelionių organizatoriaus komercinę 
programą. 

„3. Šis reglamentas netaikomas 
nemokamai arba su nuolaida, kuri n÷ra 
tiesiogiai ar netiesiogiai prieinama 
visuomenei, keliaujantiems keleiviams, 
įskaitant jaunesnius nei 2 metų amžiaus 
vaikus, kuriems nebuvo rezervuota atskira 
vieta. Tačiau jis taikomas keleiviams, 
turintiems bilietus, išduotus pagal keleivių 
lojalumo programą arba kitą oro vež÷jo ar 
turizmo kelionių organizatoriaus 
komercinę programą. 
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Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti jau esamame teis÷s akte (3 straipsnio 3 dalyje) 
įrašytą nuostatą, kuri nepamin÷ta Komisijos pasiūlyme. 
 

Pakeitimas  55 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
3 straipsnio 4 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Nepažeidžiant 8 straipsnio 6 dalies šis 
reglamentas taikomas tik keleiviams, 
vežamiems varikliniais orlaiviais su 
pastoviaisiais sparnais. Tačiau kai dalis 
kelion÷s pagal vežimo sutartį vykdoma 
kitos rūšies transportu arba sraigtasparniu, 
šis reglamentas taikomas visai kelionei ir 
kelion÷, vykdoma kitos rūšies transportu, 
šiame reglamente laikoma jungiamuoju 
skrydžiu.“ 

4. Nepažeidžiant 8 straipsnio 6 dalies šis 
reglamentas taikomas tik keleiviams, 
vežamiems varikliniais orlaiviais su 
pastoviaisiais sparnais. Tačiau kai dalis 
kelion÷s pagal vieną bendrą vežimo sutartį 
ir vieną bendrą bilietą vykdoma kitos 
rūšies transportu arba sraigtasparniu, 
6a straipsnis taikomas visai kelionei, su 
sąlyga, kad vežimo sutartyje buvo 
nurodyta kita transporto priemon÷. Oro 
vež÷jas atsakingas už šio reglamento 
taikymą visai kelionei.“ 

 

Pakeitimas  56 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
3 straipsnio 6 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„6. Šis reglamentas taip pat taikomas 
keleiviams, vežamiems pagal kelionių 
paketo sutartis, tačiau nedaro poveikio 
keleivių teis÷ms pagal Tarybos 
direktyvą 90/314/EEB. Keleivis turi teisę 
pareikšti pretenzijas pagal šį reglamentą ir 
pagal Tarybos direktyvą 90/314/EEB, 
tačiau remdamasis tais pačiais faktais 
negali sumuoti teisių pagal abu teis÷s 
aktus, jei teis÷mis saugomas tas pats 
interesas arba jų tikslas sutampa. Šis 
reglamentas netaikomas tais atvejais, kai 
organizuota turistin÷ kelion÷ atšaukiama ar 
atid÷ta d÷l kitų priežasčių nei skrydžio 

„6. Šis reglamentas taip pat taikomas 
keleiviams, vežamiems oru pagal kelionių 
paketo sutartis, tačiau nedaro poveikio 
keleivių teis÷ms pagal Tarybos direktyvą 
90/314/EEB. Keleivis turi teisę pareikšti 
pretenzijas oro vež÷jui pagal šį reglamentą 
ir pagal Tarybos direktyvą 90/314/EEB 
organizatoriui, tačiau remdamasis tais 
pačiais faktais negali sumuoti teisių pagal 
abu teis÷s aktus, jei teis÷mis saugomas tas 
pats interesas arba jų tikslas sutampa. Šis 
reglamentas netaikomas tais atvejais, kai 
organizuota turistin÷ kelion÷ atšaukiama ar 
atid÷ta d÷l kitų priežasčių nei skrydžio 
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atšaukimas ar atid÷jimas.“ atšaukimas ar atid÷jimas.“ 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas buvo pateiktas siekiant aiškumo. Reglamentas 261/2004 ir Direktyva 
92/314/EEB d÷l organizuotų išvykų paketų yra du skirtingi teis÷s aktai. Būtina aiškiai nurodyti, 
kad keleiviai negali kaupti savo teisių pagal abu teis÷s aktus. 
 

 

Pakeitimas  57 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto -a papunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004  
4 straipsnio 1 dalis  
 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -a) 4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip: 

1. Kai skrydį vykdantis oro vež÷jas 
pagrįstai tikisi, kad tur÷s atsisakyti vežti 
tam tikro skrydžio keleivius, jis pirmiausia 
ieško savanorių, sutinkančių atsisakyti 
rezervavimo mainais į kompensaciją 
atitinkamo keleivio ir skrydį vykdančio oro 
vež÷jo sutartomis sąlygomis. Savanoriams 
teikiama pagalba pagal 8 straipsnį; tokia 
pagalba nelaikoma šioje dalyje nurodytos 
kompensacijos dalimi.“ 

1. Kai skrydį vykdantis oro vež÷jas 
pagrįstai tikisi, kad tur÷s atsisakyti vežti 
tam tikro skrydžio keleivius, jis pirmiausia 
ieško savanorių, sutinkančių atsisakyti 
rezervavimo mainais į kompensaciją 
atitinkamo keleivio ir skrydį vykdančio oro 
vež÷jo sutartomis sąlygomis. Savanoriams 
teikiama informacija apie jų teises pagal 
14 straipsnio 2 dalį ir pagalba pagal 
8 straipsnį, o kai sutartas išvykimo laikas 
yra bent dvi valandos po pirminio 
išvykimo laiko, skrydį vykdantis oro 
vež÷jas rūpinasi keleiviu pagal 9 straipsnį; 
tokia pagalba ir rūpinimasis nelaikomi 
šioje dalyje nurodytos kompensacijos 
dalimi.“ 

Pagrindimas 

Siekiama savanoriams užtikrinti tokio pat lygio informavimą ir rūpinimąsi, koks suteikiamas 
visiems kitiems keleiviams, kad prieš priimdami skrydį vykdančio oro vež÷jo pasiūlymą jie 
priimtų sprendimus tur÷dami visą informaciją. 
 

Pakeitimas  58 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
4 straipsnio 3 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3 dalis pakeičiama taip: Išbraukta. 

„3. Jei atsisakoma vežti keleivius be jų 
sutikimo, skrydį vykdantis oro vež÷jas 
nedelsdamas išmoka jiems kompensaciją 
pagal 7 straipsnį ir teikia jiems pagalbą 
pagal 8 straipsnį. Kai keleivis pasirenka 
kuo greičiau būti nukreiptas kitu 
maršrutu pagal 8 straipsnio 1 dalies b 
punktą ir kai išvykimo laikas yra bent dvi 
valandos po pirminio išvykimo laiko, 
skrydį vykdantis oro vež÷jas padeda 
keleiviui pagal 9 straipsnį.“ 

 

Pagrindimas 

Šiuo reglamentu numatomas 9 straipsnio taikymas be jokio atid÷jimo. Taip ir tur÷tų likti. 
Keleiviai, kuriuos ne d÷l jų kalt÷s atsisakoma vežti, netur÷tų prieš įlaipinimą  dvi valandas 
laukti 9 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto maisto ir gaivinamųjų g÷rimų. 
 

 

Pakeitimas  59 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
4 straipsnio 4 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„4. 1, 2 ir 3 dalys taip pat taikomos 
grįžtamiesiems bilietams, kai keleivį 
atsisakoma vežti grįžtamąja kelione 
remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį ar 
tuo tikslu nesumok÷jo papildomo 
mokesčio. 

„4. Keleivių negalima atsisakyti vežti 
grįžtamąja kelione, taip pat jei ji susideda 
iš daugyb÷s skrydžių, remiantis tuo, kad jis 
neskrido į priekį pagal įsigytą bilietą į abi 
puses ar tuo tikslu nesumok÷jo papildomo 
mokesčio. Jeigu atsisakoma vežti keleivius 
neatsižvelgiant į jų norą, taikomos 1 ir 2 
dalys. Be to, oro vež÷jas nedelsiant 
suteikia kompensaciją atitinkamiems 
keleiviams, laikantis 7 straipsnio ir 
padeda jiems laikantis 8 ir 9 straipsnių. 

 Šios dalies pirma pastraipa netaikoma, 
kai bilietas apima kelių kuponų skrydžius, 
o keleivius atsisakoma vežti remiantis tuo, 
kad jie nepasinaudojo visais atskirais 
kelion÷s skrydžiais arba nepasinaudojo 
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jais tokia tvarka, kokia nurodyta biliete. 

Pagrindimas 

Oro pervežimo bendrovių taikoma praktika prieštarauja vartotojų interesams ir ateityje tur÷tų 
būti aiškiai uždrausta aiškiais teis÷s aktais. D÷l 9 straipsnio taikymo, nuoroda pateikta 
ankstesniame pakeitime. 
 

Pakeitimas  60 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
4 straipsnio 5 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Kai keleivis ar keleivio vardu veikiantis 
tarpininkas praneša apie vieno ar kelių 
keleivių, įtrauktų į tą pačią vežimo sutartį, 
asmenvardžių rašybos klaidą, d÷l kurios 
gali būti atsisakyta vežti, oro vež÷jas, jei 
likusios ne mažiau kaip 48 valandos iki 
išvykimo, bent vieną kartą klaidą pataiso 
be papildomo mokesčio keleiviui arba 
tarpininkui, nebent jam to daryti neleistų 
nacionalin÷ arba tarptautinę teis÷.“ 

5. Kai keleivis ar keleivio vardu veikiantis 
tarpininkas praneša apie vieno ar kelių 
keleivių, įtrauktų į tą pačią vežimo sutartį, 
asmenvardžių rašybos klaidas, d÷l kurių 
gali būti atsisakyta vežti, oro vež÷jas, jei 
likusios ne mažiau kaip 48 valandos iki 
išvykimo, bent vieną kartą tokias klaidas 
pataiso be papildomo mokesčio keleiviui 
arba tarpininkui, nebent jam to daryti 
neleistų nacionalin÷ arba tarptautinę teis÷.“ 

Pagrindimas 

Kadangi rašybos klaidos gali tur÷ti keletą priežasčių, pakeitimu užtikrinama, kad būtų 
ištaisoma daugiau nei viena klaida. 
 

 

Pakeitimas  61 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b a papunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
4 straipsnio 5 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) Įterpiama ši dalis: 

 „5a. 1, 2 ir 4 dalys taikomos ir tada, kai 
keleivis praleidžia skrydį d÷l šių 
priežasčių: 
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 a) skrydis buvo atliktas anksčiau už 
tvarkaraštyje numatytą išvykimo laiką, 
keleiviui atvykus numatytu laiku pagal 
3 straipsnio 2 dalį; arba  

 b) tvarkaraštyje numatytas išvykimo 
laikas buvo paankstintas, o keleivis apie 
tai nebuvo informuotas bent prieš 24 
valandas. Įrodymo, kad keleivis buvo 
laiku informuotas apie pakeistą išvykimo 
laiką našta tenka vež÷jui. 

 Be to, skrydį vykdantis oro vež÷jas 
nedelsiant suteikia kompensaciją 
atitinkamam keleiviui pagal 7 straipsnį ir 
padeda jam pagal 8 ir 9 straipsnius.“ 

Pagrindimas 

Pakeistas 35 pakeitimas atitinka praneš÷jo poziciją d÷l keleivių teisių, kai juos atsisakoma 
vežti, ir visų pirma 1 pakeitimą 5 konstatuojamajai daliai, 11 pakeitimą 12 konstatuojamajai 
daliai, 32 pakeitimą 4 straipsnio 3 daliai ir 33 pakeitimą 4 straipsnio 4 daliai. Tod÷l 35 
pakeitimo 3 dalis tur÷tų būti išbraukta ir papildyta nuoroda į 7, 8 ir 9 straipsnius, kaip 
nurodyta 4 straipsnio 4 dalyje. 
 
 

Pakeitimas  62 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)  
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
4 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Įterpiamas šis 4a straipsnis: 

 „Bilietai su keliais kuponais 

 1. Kai yra galimyb÷ turint bilietą su 
keliais kuponais skristi keliais vienas po 
kito vykdomais reisais, oro vež÷jas arba 
bilietų pardav÷jas, kaip apibr÷žta 
Reglamente (EB) Nr. 2111/2005, 
užtikrina, kad keleivis gautų visą 
informaciją apie konkrečias sąlygas, nuo 
kurių priklauso pasiūlyta kaina, ir 
paragina keleivį, kad šis, pasinaudodamas 
jam pateiktais kontaktiniais duomenimis, 
kreiptųsi į vež÷ją tuo atveju, jeigu 
negal÷tų skristi vienu iš tų reisų. 
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 2. Kai keleivis neskrido arba nekeliavo į 
priekį, arba neskrido jungiamuoju 
skrydžiu, vež÷jas nepanaikina atitinkamos 
grįžtamosios kelion÷s arba grįžtamojo 
skrydžio, arba v÷lesnio skrydžio 
rezervavimo. 

 3. Kai keleivis kreip÷si į vež÷ją prieš 
grįžtamąjį skrydį, grįžtamąją kelionę arba 
v÷lesnį skrydį, jis gali skristi be papildomų 
mokesčių. 

 4. 3 dalyje nenurodytais kitais atvejais 
vež÷jas gali imti papildomą mokestį, kuris 
neviršija biliete nurodytos sumok÷tos 
skrydžio kainos ir rezervavimo dieną 
taikytos vieno skrydžio kainos skirtumo, 
jeigu jis gali įrodyti, kad 1 dalies 
nuostatos įvykdytos.“ 

 

Pakeitimas  63 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis  
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
5 straipsnio 1 dalies a punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„a) skrydį vykdantis oro vež÷jas keleiviams 
pasiūlo rinktis: atgauti sumok÷tus pinigus, 
tęsti kelionę vykstant kitu maršrutu ar 
keliauti v÷liau, kaip numatyta 8 
straipsnyje; taip pat 

„a) skrydį vykdantis oro vež÷jas keleiviams 
pasiūlo rinktis: atgauti sumok÷tus pinigus, 
tęsti kelionę vykstant kitu maršrutu, 
keliauti v÷liau tą pačią dieną arba keliauti 
v÷liau, kaip numatyta 8 straipsnyje; taip 
pat 

 

Pakeitimas  64 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a a papunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
5 straipsnio 2 dalis 
 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 aa) 2 dalis pakeičiama taip: 

2. Kai keleiviams pranešama apie skrydžio 
atšaukimą, jiems paaiškinama, kokiu kitu 

„2. Kai keleiviams pranešama apie 
atšauktą skrydį, oro vež÷jas arba kelionių 
organizatorius juos visapusiškai 
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transportu jie gal÷tų keliauti. informuoja apie jų teises pagal 
5 straipsnio 1 dalį ir galimas 
alternatyvaus transporto rūšis.“ 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti keleivių teisę būti informuotiems atšaukto skrydžio atveju. 
 

 

Pakeitimas  65 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
5 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Skrydį vykdantis oro vež÷jas neprivalo 
mok÷ti kompensacijos pagal 7 straipsnį, jei 
gali įrodyti, kad skrydis atšauktas d÷l 
ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo 
nebūtų buvę galima išvengti net ir ÷musis 
visų pagrįstų priemonių. Tokiomis 
ypatingomis aplinkyb÷mis galima 
argumentuoti tik tiek, kiek jos paveikia 
atitinkamą skrydį ar ankstesnį tuo pačiu 
orlaiviu vykdytą skrydį. 

3. Skrydį vykdantis oro vež÷jas neprivalo 
mok÷ti kompensacijos pagal 7 straipsnį, jei 
gali įrodyti, kad skrydis atšauktas d÷l 
ypatingų aplinkybių. Tokiomis 
ypatingomis aplinkyb÷mis galima 
argumentuoti tik tiek, kiek jos paveikia 
atitinkamą skrydį ar tuo pačiu orlaiviu 
vykdytą pirmesnį skrydį. Kai oro vež÷jas 
nepateikia ypatingų aplinkybių įrodymų 
raštu, jis sumoka 7 straipsnyje nurodytą 
kompensaciją. 

 Pirma pastraipa oro vež÷jai neatleidžiami 
nuo pareigos suteikti keleiviams šio 
reglamento 5 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytą pagalbą. 

 

 

Pakeitimas  66 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
5 straipsnio 5 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„5. Oro uostuose, kurie ne mažiau kaip 
trejus metus iš eil÷s kasmet aptarnaudavo 
ne mažiau kaip tris milijonus keleivių, oro 
uostą valdanti įstaiga užtikrina, kad oro 

„5. Sąjungos oro uostuose, kuriuose bent 
trejus metus iš eil÷s kasmet aptarnaujama 
ne mažiau kaip pusantro milijono keleivių, 
oro uosto valdymo įstaigos tur÷tų 
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uosto ir oro uosto naudotojų, ypač oro 
vež÷jų ir antžeminių paslaugų tiek÷jų, 
veiksmai būtų koordinuojami tinkamu 
nenumatytų atvejų planu turint omenyje 
galimas masiško skrydžių atšaukimo ir 
(arba) atid÷jimo situacijas, d÷l kurių oro 
uoste užstrigtų daug keleivių, įskaitant oro 
vež÷jų nemokumo ar licencijos oro 
susisiekimo veiklai vykdyti (veiklos 
licencijos) panaikinimo atvejus. Siekiant 
užtikrinti, kad įstrigusiems keleiviams 
būtų suteikta tinkama informacija ir 
pagalba, parengiami nenumatytų atvejų 
planai. Oro uostą valdanti įstaiga 
perduoda nenumatytų atvejų planą ir visus 
jo pakeitimus nacionalinei vykdymo 
užtikrinimo įstaigai, paskirtai pagal 16 
straipsnį. Oro uostuose, kuriuose min÷toji 
riba nepasiekta, oro uostą valdanti įstaiga 
deda visas pagrįstas pastangas oro uosto 
naudotojams koordinuoti ir d÷l tokių 
situacijų įstrigusiems keleiviams pad÷ti bei 
jiems informuoti. 

užtikrinti tinkamą oro uosto naudotojų 
koordinavimą, pasinaudodamos tinkamu 
nenumatytų atvejų planu ir atsižvelgdamos 
į tai, kad gali būti atšauktas ir (arba) 
atid÷tas ne vienas skrydis ir d÷l to oro 
uoste užstrigti daug keleivių, įskaitant oro 
vež÷jų nemokumo ar licencijos oro 
susisiekimo veiklai vykdyti panaikinimo 
atvejus.   

 Nenumatytų atvejų planą parengia oro 
uosto valdymo įstaiga, 
bendradarbiaudama su oro uosto 
naudotojais, visų pirma oro vež÷jais, 
antžeminių paslaugų teik÷jais, oro uosto 
mažmenin÷s prekybos parduotuv÷mis ir 
specialios pagalbos neįgaliems keleiviams 
arba ribotos jud÷senos keleiviams 
teik÷jais, dalyvaujant atitinkamoms 
nacionalin÷ms, regionin÷ms ar vietos 
valdžios institucijoms bei organizacijoms, 
kai tikslinga. 

 Oro uosto valdymo įstaiga perduoda  
nenumatytų atvejų planą ir visus jo 
pakeitimus nacionalinei vykdymo 
užtikrinimo įstaigai, paskirtai pagal 16 
straipsnį. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, jog 
nacionalin÷ vykdymo užtikrinimo įstaiga 
tur÷tų ir paj÷gumų, ir išteklių, kad gal÷tų 
efektyviai veikti nenumatytų atvejų planų 
klausimais ir prireikus juos koreguoti. 

 Oro uostuose, kuriuose min÷toji riba 
nepasiekta, oro uostą valdanti įstaiga deda 
visas pagrįstas pastangas oro uosto 
naudotojams koordinuoti ir d÷l tokių 
situacijų įstrigusiems keleiviams pad÷ti bei 
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jiems informuoti. 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į keleivių interesus, oro uostams nustatyta trijų milijonų keleivių per metus riba 
laikoma per didele ir tod÷l ją reik÷tų sumažinti iki pusantro milijono. Kalbant apie nenumatytų 
atvejų planų rengimą, reikia aiškiai nurodyti, kad įtraukiami visi oro uostų naudotojai ir 
nacionalin÷s, regionin÷s ar vietos valdžios institucijos. Pagrindinis nenumatytų atvejų planų 
rengimo tikslas yra užtikrinti tinkamą visų susijusių šalių veiklos koordinavimą. 
 

 

Pakeitimas  67 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto c a papunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
5 straipsnio 5 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) Papildoma šia dalimi: 

 „5a. Kadangi oro vež÷jai negali sumažinti 
savo pareigų, kaip nustatyta šiame 
reglamente, parengiamas 5 dalyje 
nurodytas nenumatytų atvejų planas, 
kuriuo nustatomi koordinavimo veiksmai, 
vykdomi prireikus, siekiant užtikrinti 
pakankamos informacijos ir pagalbos 
įstrigusiems keleiviams, o ypač neįgaliems 
asmenims ir ribotos jud÷senos asmenims, 
teikimą, visų pirma: 

 – informacijos oro uoste įstrigusiems arba 
į jį vykstantiems ir ketinantiems skristi 
keleiviams teikimą; 

 – apgyvendinimo vietoje, kai didelis 
skaičius įstrigusių keleivių viršija 
viešbučių apgyvendinimo paj÷gumus, 
teikimą; 

 – informacijos ir pagalbos keleiviams, 
kuriems taikomi 9 straipsnio 4 ir 5 dalyse 
nustatyti apribojimai, teikimą; 

 – įstrigusių keleivių nukreipimą kitais 
maršrutais, pasinaudojant alternatyvių 
vež÷jų paslaugomis ir kitų rūšių 
transportu, kuris keleiviams kainuotų 
nedaug arba nieko nekainuotų, tais 
atvejais, kai skrydžius vykdantis vež÷jas 
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nutraukia savo veiklą. 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas glaudžiai susijęs su ankstesniu 5 straipsnio 5 dalies pakeitimu. Juo siekiama 
išsamiau nurodyti, kas tiksliai tur÷tų būti įtraukta į nenumatytų atvejų planus, kalbant apie 
informaciją ir pagalbą. Ypatingą d÷mesį reikia atkreipti į neįgalių asmenų ir ribotos jud÷senos 
asmenų poreikius. 
 

 

Pakeitimas  68 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 4 c b punktas (naujas)  
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
5 straipsnio 5 b dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 cb) Papildoma šia dalimi: 

 „5b. Oro vež÷jai parengia ir taiko išsamią 
tvarką, kuri sudaro jiems galimybes 
veiksmingai ir nuosekliai laikytis šio 
reglamento, ypač skrydžio v÷lavimo, 
atšaukimo, atsisakymo vežti, didelio masto 
sutrikimų ir nemokumo atvejais. Ši tvarka 
aiškiai nurodo, kas yra oro vež÷jo 
kontaktinis asmuo kiekviename oro uoste, 
kuris yra atsakingas už tai, kad būtų 
suteikta patikima informacija apie 
rūpinimąsi, pagalbą, nukreipimą kitu 
maršrutu ar sumok÷tų sumų grąžinimą ir 
nedelsiant imtasi reikiamų priemonių. 
Oro vež÷jas šių paslaugų teikimo procesus 
ir sąlygas nustato taip, kad tas atstovas 
gal÷tų nedelsdamas įvykdyti šią pareigą. 
Oro vež÷jas informuoja apie tą tvarką ir 
bet kokius jos pakeitimus nacionalinę 
vykdymo užtikrinimo įstaigą, paskirtą 
pagal 16 straipsnį. 

Pagrindimas 
Šiuo pakeitimu pakeičiamas praneš÷jo pateiktas 41 pakeitimas. 
 

 

Pakeitimas  69 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
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1 straipsnio 1 dalies 4 punkto c c papunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
5 straipsnio 5 c dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 cc) Papildoma šia dalimi: 

 „5c. Jeigu skrydis atšaukiamas d÷l oro 
vež÷jo nemokumo, bankroto, veiklos 
sustabdymo ar nutraukimo, įstrigę 
keleiviai turi teisę atgauti sumok÷tas 
sumas, būti parskraidinti į išvykimo vietą 
arba būti nukreipti kitu maršrutu, taip pat 
teisę į tai, kad jais pasirūpintų, kaip 
nurodyta šio reglamento 8 ir 9 
straipsniuose. Jeigu oro keleiviai dar 
neprad÷jo savo kelion÷s, jie turi teisę 
atgauti sumok÷tas sumas. Oro vež÷jai 
įrodo, kad ÷m÷si visų reikiamų priemonių, 
pavyzdžiui, yra apsidraudę arba įsteigę 
garantijų fondą, kad įstrigusiais 
keleiviais, kai taikoma, būtų pasirūpinta, 
jie atgautų sumok÷tas sumas arba būtų 
nukreipti kitu maršrutu. Šios teis÷s 
suteikiamos visiems atitinkamiems 
keleiviams, nepriklausomai nuo jų 
gyvenamosios vietos, išvykimo vietos ar 
vietos, kurioje jie pirko bilietą. 

Pagrindimas 

Oro vež÷jui bankrutavus, tapus nemokiam, sustabdžius arba nutraukus veiklą gali būti 
pažeistos keleivių teis÷s – atšauktas skrydis, o keleivis tur÷tų pats padengti nukreipimo kitu 
maršrutu išlaidas. Tod÷l oro vež÷jai privalo apsaugoti keleivius nuo tokių atvejų. Tokia 
apsauga negali būti teikiama taip, kad keleivis tur÷tų ją rinktis ir už ją mok÷ti. 
 

 

Pakeitimas  70 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
6 straipsnio 1 dalies įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kai skrydį vykdantis oro vež÷jas 
pagrįstai tikisi, kad skrydis bus atid÷tas, 
arba skrydį vykdantis oro vež÷jas nukelia 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas. 
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tvarkaraštyje numatytą išvykimo laiką 
v÷liau, nei tvarkaraštyje numatytas 
išvykimo laikas, jis pasiūlo keleiviams 
rinktis: 

Pagrindimas 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas. 
 

Pakeitimas  71 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
6 straipsnio 1 dalies ii punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) kai atidedama ne mažiau kaip penkioms 
valandoms ir atid÷jimas trunka vieną ar 
kelias naktis – 9 straipsnio 1 dalies b 
punkte ir 9 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodytą pagalbą; taip pat 

ii) kai atidedama ne mažiau kaip trims 
valandoms ir atid÷jimas trunka ir nakties 
valandomis – 9 straipsnio 1 dalies b ir c 
punktuose nurodytą pagalbą; taip pat 

Pagrindimas 

Pakeitimas dera su ETT sprendimu sujungtose bylose C-402/07 ir C-432/07 Sturgeon vs 
Condor ir Böck & Lepuschitz vs Air France, pagal kurį ilgo atid÷jimo (t. y. ilgiau nei trims 
valandoms) atvejais keleiviams suteikiamos tokios pačios teis÷s kaip ir tiems keleiviams, kurių 
skrydžiai atšaukti. Tod÷l penkios valandos pakeičiamos trimis valandomis. 
 

Pakeitimas  72 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
6 straipsnio 1 dalies iii punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iii) kai atidedama ne mažiau kaip 
penkiomis valandomis – 8 straipsnio 1 
dalies a punkte nurodytą pagalbą. 

iii) kai atidedama ne mažiau kaip trimis 
valandomis – 8 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą pagalbą; 

Pagrindimas 

Pakeitimas dera su ETT sprendimu sujungtose bylose C-402/07 ir C-432/07 Sturgeon vs 
Condor ir Böck & Lepuschitz vs Air France, pagal kurį ilgo atid÷jimo (t. y. ilgiau nei trims 
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valandoms) atvejais keleiviams suteikiamos tokios pačios teis÷s kaip ir tiems keleiviams, kurių 
skrydžiai atšaukti. Tod÷l penkios valandos pakeičiamos trimis valandomis. Taip pat žr. 
6 straipsnio 1 dalies ii punkto pakeitimą. 
 

Pakeitimas  73 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
6 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „1a. Kai oro vež÷jas paankstina 
tvarkaraštyje numatytą išvykimo laiką 
daugiau nei trimis valandomis, jis 
keleiviams pasiūlo galimybę atgauti 
sumok÷tas sumas, nurodytą 8 straipsnio 1 
dalies a punkte, arba galimybę vykti kitu 
maršrutu, nurodytą 8 straipsnio 1 dalies b 
punkte. Keleivis gali pats organizuoti savo 
vykimą kitu maršrutu ir pareikalauti, kad 
būtų padengtos atitinkamos jo išlaidos, 
jeigu skrydžius vykdantis oro vež÷jas 
nepasiūl÷ galimyb÷s vykti kitu maršrutu 
pagal 8 straipsnio 1 dalies b punktą.“ 

Pagrindimas 

Jeigu pagal pakeistą tvarkaraštį skrydis atidedamas pernelyg ilgam, keleiviams pasiūloma 
galimyb÷ reikalauti padengti išlaidas arba vykti kitu maršrutu. Be to, laikantis naujų nuostatų 
pagal 8 straipsnio 6a dalį, keleiviams tur÷tų būti pasiūlyta galimyb÷ patiems organizuoti savo 
vykimą kitu maršrutu ir pareikalauti padengti su tuo susijusias išlaidas, jeigu skrydžius 
vykdantis oro vež÷jas nepasiūl÷ galimyb÷s vykti kitu maršrutu. 
 

 

Pakeitimas  74 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
6 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) per penkias valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo laiko 
visose kelion÷se Bendrijos viduje ir ne 
daugiau kaip 3500 km nuotolio kelion÷se į 

a) per tris valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo laiko 
visose ne daugiau kaip 2500 km nuotolio 
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trečiąsias šalis ir iš jų; kelion÷se; 

b) per devynias valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo nuo 3500 
km iki 6000 km nuotolio kelion÷se į 
trečiąsias šalis ir iš jų; 

b) per penkias valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo ilgesn÷se 
negu 2500 km nuotolio kelion÷se Europos 
Sąjungoje arba nuo 2500 km iki 6000 km 
nuotolio kelion÷se į trečiąsias šalis ir iš jų; 

c) per dvylika valandų ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo 6000 km 
ar didesnio nuotolio kelion÷se į trečiąsias 
šalis ir iš jų. 

c) per septynias valandas ar daugiau nuo 
tvarkaraštyje numatyto atvykimo didesnio 
nei 6000 km nuotolio kelion÷se į trečiąsias 
šalis ir iš jų. 

 

  

Pakeitimas  75 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
6 straipsnio 4 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Skrydį vykdantis oro vež÷jas neprivalo 
mok÷ti kompensacijos pagal 7 straipsnį, jei 
gali įrodyti, kad skrydis atid÷tas ar jo 
tvarkaraštis pakeistas d÷l ypatingų 
aplinkybių ir kad skrydžio v÷lavimo ar 
tvarkaraščio pakeitimo nebūtų buvę 
galima išvengti net ir ÷musis visų pagrįstų 
priemonių. Tokiomis ypatingomis 
aplinkyb÷mis galima argumentuoti tik tiek, 
kiek jos paveikia atitinkamą skrydį ar 
ankstesnį tuo pačiu orlaiviu vykdytą 
skrydį. 

4. Skrydį vykdantis oro vež÷jas neprivalo 
mok÷ti kompensacijos pagal 7 straipsnį, jei 
gali įrodyti, kad skrydis atid÷tas d÷l 
ypatingų aplinkybių.  

 Tokiomis ypatingomis aplinkyb÷mis 
galima argumentuoti tik tiek, kiek jos 
paveikia atitinkamą skrydį ar tuo pačiu 
orlaiviu vykdytą pirmesnį skrydį. Kai oro 
vež÷jas nepateikia ypatingų aplinkybių 
įrodymų raštu, jis sumoka 7 straipsnyje 
nurodytą kompensaciją. D÷l šių nuostatų 
oro vež÷jai neatleidžiami nuo pareigos 
suteikti keleiviams šio reglamento 
5 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą 
pagalbą. 
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Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu pakeičiamas praneš÷jo pateiktas 50 pakeitimas. 
 

 

Pakeitimas  76 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 5 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
6 straipsnio 5 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Atsižvelgdamas į saugos apribojimus, 
kai v÷luojama keleiviams laukiant 
orlaivyje, skrydį vykdantis oro vež÷jas 
nemokamai suteikia galimybę pasinaudoti 
tualetu, aprūpina geriamu vandeniu, 
užtikrina tinkamą keleivių salono šildymą 
ar v÷sinimą, o prireikus užtikrina, kad būtų 
sulaukta reikiama medicinos pagalba. Kai 
v÷lavimas keleiviams laukiant orlaivyje 
užtrunka ilgiausią penkių valandų 
laikotarpį, orlaivis grįžta prie vartų ar kito 
tinkamo išlaipinimo punkto, kur keleiviams 
leidžiama išsilaipinti ir pasinaudoti ta 
pačia pagalba, kuri nurodyta 1 dalyje, 
išskyrus atvejus, kai esama su sauga ar 
saugumu susijusių priežasčių, d÷l kurių 
orlaivis negali pasitraukti iš savo vietos 
stov÷jimo aikštel÷je. 

5. Atsižvelgdamas į saugos apribojimus, 
kai v÷luojama daugiau nei valandą 
keleiviams laukiant orlaivyje, skrydį 
vykdantis oro vež÷jas nemokamai suteikia 
galimybę pasinaudoti tualetu, aprūpina 
geriamu vandeniu, užtikrina tinkamą 
keleivių salono šildymą ar v÷sinimą, o 
prireikus užtikrina, kad būtų sulaukta 
reikiama medicinos pagalba. Kai v÷lavimas 
keleiviams laukiant orlaivyje užtrunka 
ilgiausią dviejų valandų laikotarpį, orlaivis 
grįžta prie vartų ar kito tinkamo 
išlaipinimo punkto, kur keleiviams 
leidžiama išsilaipinti, išskyrus atvejus, kai 
esama su sauga ar saugumu susijusių 
priežasčių, d÷l kurių orlaivis negali 
pasitraukti iš savo vietos stov÷jimo 
aikštel÷je. Kai iš viso v÷luojama daugiau 
kaip tris valandas nuo pradinio išvykimo 
laiko, keleiviams suteikiama ta pati 
pagalba, kuri nurodyta 1 dalyje, įskaitant 
galimybes atgauti sumok÷tas sumas, 
parskristi grįžtamuoju skrydžiu ir vykti 
kitu maršrutu, kaip nurodyta 8 straipsnio 
1 dalyje, ir jie atitinkamai informuojami. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu pakeičiamas praneš÷jo pateiktas 51 pakeitimas, papildomai nurodant teisę 
atgauti sumok÷tas sumas, parskristi grįžtamuoju skrydžiu arba vykti kitu maršrutu. 
 

 

Pakeitimas  77 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
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1 straipsnio 1 dalies 6 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
6 a straipsnio 1 dalies įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kai keleivis pav÷luoja į jungiamąjį skrydį 
d÷l ankstesnio skrydžio atid÷jimo ar 
tvarkaraščio pakeitimo, tolesnį jungiamąjį 
skrydį vykdantis Bendrijos oro vež÷jas 
keleiviui suteikia: 

Kai keleivis pav÷luoja į jungiamąjį skrydį, 
kurį jis yra rezervavęs, įskaitant atvejus, 
kai jam rezervuotas alternatyvaus 
skrydžio bilietas nukreipimo kitu 
maršrutu atveju, d÷l ankstesnio skrydžio 
atid÷jimo ar tvarkaraščio pakeitimo, tą 
ankstesnį skrydį vykdęs Sąjungos oro 
vež÷jas, atsakingas už tą v÷lavimą arba 
tvarkaraščio pasikeitimą, keleiviui 
suteikia: 

 

Pakeitimas  78 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
6 a straipsnio 1 dalies iii punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iii) kai tvarkaraštyje numatytas pagal 8 
straipsnį pasiūlyto alternatyvaus skrydžio 
ar kitos kelion÷s priemon÷s išvykimas yra 
ne mažiau kaip 5 valandos po tvarkaraštyje 
numatyto skrydžio, į kurį pav÷luota, laiko, 
o atid÷jimas apima vieną ar kelias naktis – 
9 straipsnio 1 dalies b punkte ir 9 
straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą 
pagalbą. 

iii) kai tvarkaraštyje numatytas pagal 8 
straipsnį pasiūlyto alternatyvaus skrydžio 
ar kitos kelion÷s priemon÷s išvykimas yra 
ne mažiau kaip trys valandos po 
tvarkaraštyje numatyto skrydžio, į kurį 
pav÷luota, laiko, o atid÷jimas apima 
nakties valandas – 9 straipsnio 1 dalies b 
ir c punktuose nurodytą pagalbą. 

Pagrindimas 

Pakeitimas dera su ankstesniais pakeitimais, susijusiais su 6 straipsnyje nurodytais 
laikotarpiais. Be to, būtinas patikslinimas, nes dabartin÷ formuluot÷ gali būti neteisingai 
suprasta, apgyvendinimą suteikiant kaip kompensaciją tik tais atvejais, kai skrydis atidedamas 
visai nakčiai. 
 

 

Pakeitimas  79 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas 
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Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
6 a straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Kai keleivis pav÷luoja į jungiamąjį skrydį 
d÷l pirmesnio jungiamojo skrydžio 
atid÷jimo, jis turi teisę į tą ankstesnį skrydį 
vykdžiusio Bendrijos oro vež÷jo 
kompensaciją pagal 6 straipsnio 2 dalį. 
Tais tikslais atid÷jimas skaičiuojamas 
pagal tvarkaraštyje nurodyto atvykimo į 
galutinę paskirties vietą laiką. 

2. Kai keleivis pav÷luoja į jungiamąjį 
skrydį d÷l tvarkaraščio pakeitimo arba 
pirmesnio jungiamojo skrydžio atid÷jimo 
90 minučių ar daugiau, skaičiuojant 
pagal atvykimo į tarpinį punktą laiką, jis 
turi teisę į tą ankstesnį skrydį vykdžiusio 
Sąjungos oro vež÷jo kompensaciją pagal 6 
straipsnio 2 dalį. Tais tikslais visas 
atid÷jimo laikotarpis skaičiuojamas pagal 
tvarkaraštyje nurodyto atvykimo į galutinę 
paskirties vietą laiką. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu pakeičiamas praneš÷jo pateiktas 54 pakeitimas. Tekste nurodyta, kad 90 
atid÷jimo minučių skaičiuojamos pagal orlaivio atvykimo laiką. 
 

Pakeitimas  80 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
6 a straipsnio 4 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. 1 ir 2 dalys taikomos ir trečiųjų šalių oro 
vež÷jams, kurie vykdo skrydį į ES oro 
uosto ar iš jo.“ 

4. 1 ir  2 dalys taikomos ir trečiųjų šalių 
oro vež÷jams, kurie vykdo jungiamąjį 
skrydį iš Sąjungos oro uosto į kitą 
Sąjungos oro uostą arba iš Sąjungos oro 
uosto į oro uostą už Sąjungos ribų.“ 

Pagrindimas 

Pakeitimas reikalingas siekiant užtikrinti der÷jimą su 3 straipsnio 1 dalimi d÷l šio reglamento 
taikymo srities ir išvengti eksteritorialumo problemų, susijusių su trečiųjų šalių vež÷jais.  
 

 

Pakeitimas  81 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunktis 
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Reglamentas (EB) Nr. 261/2004  
7 straipsnio 1 dalis  
 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 a) 1 dalis pakeičiama taip: 

1. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, 
keleiviai gauna tokio dydžio kompensaciją: 

1. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, 
keleiviai gauna tokio dydžio kompensaciją: 

a) 250 eurų visų 1500 kilometrų ar 
mažesnio atstumo skrydžių atveju; 

a) 300 eurų visų 2500 kilometrų ar 
mažesnio atstumo kelionių atveju; 

b) 400 eurų visų didesnio kaip 1500 
kilometrų atstumo Bendrijos vidaus 
skrydžių ir visų kitų 1500–3500 kilometrų 
atstumo skrydžių atveju; 

b) 400 eurų visų nuo 2500 iki 6000 km 
nuotolio kelionių atveju; 

c) 600 eurų visų skrydžių, kuriems 
netaikomas a arba b punktas, atveju. 

c) 600 eurų visų 6000 kilometrų ar 
didesnio nuotolio kelionių atveju. 

Nustatant atstumą, pagrindu laikoma 
paskutin÷ paskirties vieta, į kurią keleivis 
d÷l atsisakymo vežti arba skrydžio 
atšaukimo atvyksta v÷liau už tvarkaraštyje 
numatytą laiką. 

Nustatant atstumą, pagrindu laikoma 
paskutin÷ paskirties vieta, į kurią keleivis 
d÷l atsisakymo vežti arba skrydžio 
atšaukimo atvyksta v÷liau už tvarkaraštyje 
numatytą laiką. 

Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti esamame teis÷s akte (7 straipsnio 1 dalyje) įrašytą 
nuostatą, kuri nebuvo visa įtraukta į Komisijos pasiūlymą. 

Pagrindimas 

Dabartiniame reglamente apibr÷žiama kompensacija už skrydžius ir ši sąvoka tur÷tų išlikti 
persvarstytame reglamente. 
 

 

Pakeitimas  82 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
7 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 1 dalyje nurodyta kompensacija mokama 
grynaisiais, elektroniniu banko pervedimu, 
banko pavedimais ar banko čekiais. 

3. Pagal susitarimą su keleiviu 1 dalyje 
nurodyta kompensacija mokama 
elektroniniu banko pervedimu, 
grąžinamuoju pervedimu į kredito kortelę 
arba banko pavedimu į keleivio, turinčio 
teisę į kompensaciją, nurodytą sąskaitą. 
Komisija, pasikonsultavusi su pagal 
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16 straipsnį įsteigtu komitetu, padidina 
kompensacijų sumas. 

Pagrindimas 

Vež÷jams mokant kompensacijas banko čekiais kyla problemų. 
 

 

Pakeitimas  84 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
7 straipsnio 5 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Įrodin÷jimo, kada ir kaip keleivis 
sutiko su kompensacijos mok÷jimo ar už 
bilietą sumok÷tų pinigų grąžinimo forma, 
nustatyta 7 straipsnio 3 dalyje, bei kada ir 
ar keleivis pritar÷ 5 straipsnyje nurodytam 
susitarimui, našta tenka skrydį 
vykdančiam oro vež÷jui. 

Pagrindimas 

Šioje nuostatoje aiškiai apibr÷žiama, kam tenka įrodin÷jimo našta. 
 

 

Pakeitimas  85 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
8 straipsnio 1 dalies a punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– per septynias dienas nuo keleivio 
prašymo pateikimo 7 straipsnio 3 dalyje 
numatytu būdu atgauti skrydžio kainą už 
neįvykusios kelion÷s dalį arba dalis ir už 
jau įvykusią kelion÷s dalį ar dalis sumok÷tą 
sumą, jei pagal keleivio numatytą kelion÷s 
planą skrydis neteko prasm÷s, taip pat, kai 
tinka, 

– per septynias darbo dienas nuo keleivio 
prašymo pateikimo 7 straipsnio 3 dalyje 
numatytu būdu atgauti bilieto kainą už 
neįvykusios kelion÷s dalį arba dalis ir už 
jau įvykusią kelion÷s dalį ar dalis sumok÷tą 
sumą, jei pagal keleivio numatytą kelion÷s 
planą skrydis neteko prasm÷s, taip pat, kai 
tinkama, 
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Pagrindimas 

Pakeitime paaiškinama, kad kalbama apie darbo, o ne kalendorines dienas. Be to, 
kompensacija tur÷tų būti siejama su bilieto kaina, kaip nustatyta 2 straipsnio s punkte, o ne 
skrydžio kaina. 
 

 

Pakeitimas  86 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas  
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. 1 dalies b punktas taikomas ir tais 
atvejais, kai orlaivis pakilo, tačiau v÷liau 
buvo priverstas nusileisti kitame nei 
paskirties oro uoste. Pagal 3 dalį oro 
vež÷jas padengia keleivio išlaidas, 
susidariusias d÷l vykimo iš to kito oro 
uosto į oro uostą, d÷l kurio atliktas 
rezervavimas. 

 

 

Pakeitimas  87 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
8 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Jei skrydį vykdantis oro vež÷jas pasiūlo 
keleiviui skrydį į kitą oro uostą (ar iš jo), 
nei tas, d÷l kurio atliktas rezervavimas, 
skrydį vykdantis oro vež÷jas padengia 
keleivio išlaidas, susidariusias d÷l vykimo 
iš to kito oro uosto į oro uostą, d÷l kurio 
atliktas rezervavimas, arba į kitą artimą su 
keleiviu sutartą paskirties vietą. 

3. Jei skrydį vykdantis oro vež÷jas pasiūlo 
keleiviui skrydį į kitą oro uostą (ar iš jo), 
nei tas, d÷l kurio atliktas rezervavimas, 
skrydį vykdantis oro vež÷jas padengia 
keleivio išlaidas, susidariusias d÷l vykimo 
iš to kito oro uosto į oro uostą, d÷l kurio 
atliktas rezervavimas. 
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Pakeitimas  88 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
8 straipsnio 5 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Keleiviai, pasirinkę 1 dalies b punkte 
nurodytą galimybę, jei yra vietų, turi teisę 
būti nukreipti kitu maršrutu pasinaudojant 
kitu oro vež÷ju ar kitos rūšies transportu, 
jei skrydį vykdantis oro vež÷jas negali 
vežti keleivio savo vykdomu skrydžiu ir 
laiku atvykti į galutinę paskirties vietą per 
12 valandų nuo tvarkaraštyje numatyto 
atvykimo laiko. Nepažeidžiant 
Reglamento (EB) Nr. 1008/200823 22 
straipsnio 1 dalies, kitas oro vež÷jas ar 
kitas transporto veiklos vykdytojas 
nereikalauja vež÷jo, su kuriuo sudaryta 
sutartis, sumok÷ti didesnę, nei vidutinę 
kainą, kurią jo paties keleiviai mok÷jo už 
lygiavertes paslaugas pastaruosius tris 
m÷nesius. 

5. Keleiviai, pasirinkę 1 dalies b punkte 
nurodytą galimybę, jei yra vietų ir jei 
esama palyginamų alternatyvų, kai tik tai 
įmanoma turi teisę būti nukreipti kitu 
maršrutu pasinaudojant kitu oro vež÷ju ar 
kitos rūšies transportu, jei skrydį vykdantis 
oro vež÷jas negali vežti keleivio savo 
vykdomu skrydžiu ir laiku atvykti į 
galutinę paskirties vietą per aštuonias 
valandas nuo tvarkaraštyje numatyto 
atvykimo laiko. Oro vež÷jas per 30 
minučių nuo tvarkaraštyje numatyto 
išvykimo laiko informuoja keleivį, ar per 
atitinkamą laiką veš jį savo vykdomu 
skrydžiu. Keleivis turi teisę atsisakyti 
nukreipimo kitu maršrutu pasinaudojant 
kitos rūšies transportu, o tokiu atveju 
laukdamas nukreipimo išsaugo 
pagrindines savo teises į pagalbą, 
nurodytas 9 straipsnyje. 
 

____________  
23 OL L 293, 2008 10 31, p. 3.  

Pagrindimas 

Nereik÷tų taikyti jokių apribojimų ar sąlygų, kuriomis būtų įpareigojama naudotis tam tikra 
transporto rūšimi, nes trūksta kitos rūšies transporto. Be to, neaišku kaip sąlyga „kainą, kurią 
jo paties keleiviai mok÷jo už lygiavertes paslaugas pastaruosius tris m÷nesius“ gal÷tų būti 
įgyvendinta praktiškai. Pakeitimu nurodoma, kad prievol÷ keleiviui organizuoti transportą r 
toliau tenka vež÷jui, kurio paslaugų teikimas sutriko. 
 

 

Pakeitimas  89 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 8 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
8 straipsnio 6 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Kai pagal 1 dalį keleiviams siūloma būti 
nukreiptiems iš dalies ar visiškai kitu 
maršrutu kitos rūšies transportu, šis 
reglamentas taikomas tuo kitos rūšies 
transportu vykdomam vežimui tarsi 
pastarasis būtų vykdomas orlaiviu su 
pastoviaisiais sparnais. 

6. Kai pagal 1 dalį keleiviams siūloma būti 
nukreiptiems iš dalies ar visiškai kitu 
maršrutu kitos rūšies transportu, 6a 
straipsnis taikomas tuo kitos rūšies 
transportu vykdomam vežimui laikantis 
nukreipimo kitu maršrutu tvarkos, kuri 
taikoma tarp skrydžius vykdančio oro 
vež÷jo ir kitos rūšies transporto. Oro 
vež÷jas yra atsakingas už tinkamą šio 
reglamento taikymą per visą kelionę. 

Pagrindimas 

Reik÷tų pažym÷ti, kad skirtingų transporto rūšių sudarytuose susitarimuose d÷l nukreipimo kitu 
maršrutu išsamiai išd÷stytos tokio nukreipimo sąlygos, taikytinos šiais konkrečiais atvejais. 
 

Pakeitimas  90 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
8 straipsnio 6 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 8a) 8 straipsnis papildomas šia dalimi: 

 „6a. Keleiviai gali patys organizuoti savo 
nukreipimą kitu maršrutu ir pareikalauti 
padengti patirtas išlaidas, jei skrydžius 
vykdantys oro vež÷jas nepasiūl÷ 
nukreipimo galimybių pagal 1 dalies b 
punktą.“ 

Pagrindimas 

Keleiviams taip pat tur÷tų būti suteikta galimyb÷ patiems suorganizuoti nukreipimą kitu 
maršrutu, neprarandant teis÷s reikalauti padengti patirtas išlaidas. 
 

 

Pakeitimas  91 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 9 punkto -a papunktis(naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
9 straipsnio 1 dalies a punktas 
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Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -a) 1 dalies a punktas pakeičiamas taip: 

a) maistas ir gaivinamieji g÷rimai, 
atsižvelgiant į laukimo laiką; 

„a) maistas ir gaivieji g÷rimai. Oro vež÷jas 
savaime aprūpina geriamuoju vandeniu, 
kai pateikiamas maistas, ir bet kada, kai 
keleivis paprašo.“ 

Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti jau esamame teis÷s akte (9 straipsnio 1 dalies a 
punkte) įrašytą nuostatą, kuri nepamin÷ta Komisijos pasiūlyme. 

 

 

Pakeitimas  92 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 9 punkto a papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
9 straipsnio 1 dalies c punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) transportas iš oro uosto į apgyvendinimo 
vietą (viešbutį, keleivio gyvenamąją vietą 
ar kitą) ir atgal 

c) transportas iš oro uosto į apgyvendinimo 
vietą (viešbutį, keleivio gyvenamąją vietą 
ar kitą) ir atgal. 

 

Pakeitimas  93 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 9 punkto a a papunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
9 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) 2 dalis pakeičiama taip: 

 „2. Be to, keleiviams pasiūloma du 
kartus nemokamai paskambinti 

telefonu, išsiųsti fakso pranešimus arba 
elektroninius laiškus.“ 

Pagrindimas 

Teleksas paseno. 
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Pakeitimas  94 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 9 punkto a b papunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
9 straipsnio 3 dalis 
 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 ab) 3 dalis pakeičiama taip: 

3. Taikant šį straipsnį, skrydį vykdantis 
oro vež÷jas skiria daug d÷mesio riboto 
judrumo asmenų ir juos lydinčių asmenų, 
taip pat vaikų, kurie vyksta be suaugusiųjų, 
poreikiams patenkinti. 

„3. Pagal šį straipsnį skrydį vykdantis oro 
vež÷jas ypač atkreipia d÷mesį į neįgalių ir 
ribotos jud÷senos asmenų bei visų juos 
lydinčių asmenų, taip pat motinų ir t÷vų, 
keliaujančių su mažais vaikais, ir vaikų, 
keliaujančių be suaugusiųjų, poreikius.“; 
 

Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti jau esamame teis÷s akte (9 straipsnio 3 dalyje) 
įrašytą nuostatą, kuri nepamin÷ta Komisijos pasiūlyme. 

 

 

Pakeitimas  95 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 9 punkto a c papunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
9 straipsnio 3 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ac) Įterpiama ši dalis: 

 „3a. Oro uostą valdančios įstaigos 
suteikia galimybę didelę negalią 
turintiems asmenims nemokamai 
pasinaudoti specialiai jiems skirtu tualetu 
ir persirengimo kambariu visuose 
Sąjungos oro uostuose, kurie per metus 
aptarnauja daugiau nei milijoną keleivių. 

 

 

Pakeitimas  96 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
9 straipsnio 4 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jei skrydį vykdantis oro vež÷jas gali 
įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas ar 
atid÷tas arba jo tvarkaraštis pasikeit÷ d÷l 
ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo, 
v÷lavimo ar tvarkaraščio pakeitimo nebūtų 
išvengta net ÷musis visų pagrįstų 
priemonių, jis gali apriboti bendras 
suteikto apgyvendinimo, suteikto pagal 1 
punkto b dalį, išlaidas iki 100 EUR už 
nakvynę keleiviui ir iki daugiausia 3 
nakvynių. Jei skrydį vykdantis oro vež÷jas 
pasirenka taikyti šį apribojimą, jis vis 
d÷lto, be 14 straipsnyje nurodytos tęstin÷s 
prievol÷s teikti informaciją, suteikia 
keleiviams informaciją apie 
apgyvendinimo galimybes po trijų naktų. 

4. Jei skrydį vykdantis oro vež÷jas gali 
įrodyti, kad skrydis buvo atšauktas ar 
atid÷tas arba jo tvarkaraštis pasikeit÷ d÷l 
ypatingų aplinkybių ir kad atšaukimo, 
v÷lavimo ar tvarkaraščio pakeitimo nebūtų 
išvengta net tinkamai ÷musis visų pagrįstų 
priemonių, jis gali apriboti bendrą 
apgyvendinimo, suteikto pagal 1 punkto b 
dalį, trukmę iki daugiausia penkių 
nakvynių. Jei keleivis nusprendžia pats 
susirasti nakvynę, išlaidos jai gali būti 
papildomai sumažintos iki 125 EUR už 
nakvynę keleiviui. Jei skrydį vykdantis oro 
vež÷jas pasirenka taikyti šį apribojimą, jis 
vis d÷lto, be 14 straipsnyje nurodytos 
tęstin÷s pareigos teikti informaciją, 
suteikia keleiviams informaciją apie 
apgyvendinimo galimybes po penkių 
naktų. 

 Šis apribojimas bet kuriuo atveju nedaro 
poveikio oro vež÷jo pareigai suteikti 
apgyvendinimą, ir vež÷jas vykdo šią 
pareiga pirmenyb÷s tvarka. Šis 
apribojimas netaikomas, kai oro vež÷jas 
nesugeba apgyvendinti keleivių. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu pakeičiamas praneš÷jo 69 pakeitimas. Oro vež÷jų prievol÷ apgyvendinti 
keleivius ir toliau neturi būti ribojama, išskyrus atvejus, kai keleivis pasirenka pats susirasti 
nakvynę. Tačiau išlaidų riba tur÷tų būti padidinta nuo 100 EUR iki 125 EUR. Apribojimas 
netur÷tų daryti įtakos oro vež÷jų prievolei pirmiausia apgyvendinti keleivius ir netur÷tų būti 
taikomas tuo atveju, jeigu vež÷jas keleivių neapgyvendina. 
 

 

Pakeitimas  97 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
9 straipsnio 5 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Prievol÷ pasiūlyti apgyvendinimą pagal 
1 punkto b dalį netaikoma, kai atitinkamo 
skrydžio nuotolis yra mažesnis nei 250 km 
ir kai jį numatyta vykdyti orlaiviu, 
kuriame yra ne daugiau kaip 80 vietų 
(išskyrus atvejus, kai skrydis yra 
jungiamasis skrydis). Jei skrydį vykdantis 
oro vež÷jas pasirenka taikyti šią išimtį, jis 
vis d÷lto suteikia keleiviams informaciją 
apie apgyvendinimo galimybes. 

Išbraukta. 

 

 

Pakeitimas  98 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 9 punkto b papunktis 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
9 straipsnio 6 dalis  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Kai keleivis pasirenka atgauti sumok÷tą 
sumą pagal 8 straipsnio 1 dalies a punktą 
būdamas savo kelion÷s išvykimo oro uoste 
arba pasirenka būti nukreiptas kitu 
maršrutu v÷liau pagal 8 straipsnio 1 dalies 
c punktą, jis netenka tolesnių teisių, 
susijusių su rūpinimusi pagal 9 straipsnio 1 
dalį d÷l atitinkamo skrydžio.“ 

6. Kai keleivis pasirenka atgauti sumok÷tą 
sumą pagal 8 straipsnio 1 dalies a punktą 
arba pasirenka būti nukreiptas kitu 
maršrutu v÷liau pagal 8 straipsnio 1 dalies 
c punktą, jis netenka tolesnių teisių, 
susijusių su rūpinimusi pagal 9 straipsnio 1 
dalį d÷l atitinkamo skrydžio. Kai keleivis 
d÷l šio sprendimo patiria atvykimo į oro 
uostą ir išvykimo iš jo išlaidų ir jas 
pagrindžia, jam turi būti atlyginamos 
visos su neįvykusia kelione susijusio 
atvykimo išlaidos. 

Pagrindimas 

Prie tokių išlaidų priskiriamos atvykimo ir išvykimo autobusu, traukiniu ir taksi išlaidos bei 
automobilio stov÷jimo prie oro uosto esančioje automobilių aikštel÷je mokesčiai, nes juos 
galima pagrįsti. 
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Pakeitimas  99 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies -10 punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
10 straipsnio 2 dalies įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -10) 10 straipsnio 2 dalies įžangin÷ 
formuluot÷ pakeičiama taip: 

 „2. Jei skrydį vykdantis oro vež÷jas 
perkelia keleivį į žemesnę klasę nei 

nurodytoji įsigytame biliete, jis per 
septynias darbo dienas 7 straipsnio 3 
dalyje nurodytu būdu sugrąžina“ 

 

 

Pakeitimas  100 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 11 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
11 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

11 straipsnis papildomas šia dalimi: 11 straipsnis papildomas šiomis dalimis: 

„3. Skrydį vykdantis oro vež÷jas netaiko 9 
straipsnio 4 dalyje ir 9 straipsnio 5 dalyje 
išd÷stytų apribojimų, jei keleivis yra 
ribotos jud÷senos asmuo arba bet kuris jį 
lydintis asmuo, vaikas, kuris vyksta be 
suaugusiųjų, n÷ščia moteris ar asmuo, 
kuriam reikia specialios medicinos 
pagalbos, su sąlyga, kad oro vež÷jas ar jo 
atstovas arba kelion÷s organizatorius apie 
ypatingos pagalbos poreikius buvo įsp÷tas 
bent prieš 48 valandas iki tvarkaraštyje 
numatyto skrydžio išvykimo laiko. 
Laikoma, kad toks pranešimas apima visą 
kelionę ir grįžtamąją kelionę, jei d÷l abiejų 
kelionių sudaryta sutartis su tuo pačius 
oro vež÷ju.“ 

„3. Skrydį vykdantis oro vež÷jas netaiko 9 
straipsnio 4 ir 5 dalyse išd÷stytų 
apribojimų, jei keleivis yra neįgalus 
asmuo, ribotos jud÷senos asmuo arba bet 
kuris jį lydintis asmuo, vaikas, kuris vyksta 
be suaugusiųjų, n÷ščia moteris ar asmuo, 
kuriam reikia specialios medicinos 
pagalbos, su sąlyga, kad oro vež÷jas ar jo 
atstovas arba kelion÷s organizatorius apie 
ypatingos pagalbos poreikius buvo įsp÷tas 
bent prieš 48 valandas iki tvarkaraštyje 
numatyto skrydžio išvykimo laiko. 
Laikoma, kad toks pranešimas apima visą 
kelionę ir grįžtamąją kelionę, jei abi 
kelion÷s nurodytos ant vieno bilieto. 

 Oro vež÷jai taip pat turi stengtis užtikrinti 
geras sąlygas tarnybiniams ir 
pagalbiniams šunims. Informacija apie 
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pagalbą ir atitinkamas nuostatas 
suteikiama įvairiomis prieinamomis ryšių 
priemon÷mis.“ 

 

 

Pakeitimas  101 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004  
11 straipsnio 3 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „3a. Skrydžių įgula turi būti pasirengusi 
teikti pagalbą neįgaliems asmenims ir 
ribotos jud÷senos asmenims, kad pad÷tų 
jiems įlipti į l÷ktuvą ir išlipti iš jo.“ 

 

 

Pakeitimas  102 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004  
11 straipsnio 3 b dalis (nauja)  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „3b. Oro transporto bendrov÷ negali 
atsisakyti įlaipinti neįgalų ar ribotos 
jud÷senos keleivį remdamasi tuo, kad jo 
niekas nelydi, ir negali reikalauti, kad jį 
nuolat kažkas lyd÷tų.“ 

 

 

Pakeitimas  103 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
12 straipsnio 2 dalis 
 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 12 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip: 

„2. Nepažeidžiant atitinkamų „2. Šis reglamentas taikomas nedarant 
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nacionalin÷s teis÷s, įskaitant precedentų 
teisę, principų ir normų, 1 dalis 
netaikoma keleiviams, kurie savanoriškai 
atsisak÷ rezervavimo pagal 4 straipsnio 1 
dalį.“ 

poveikio keleivių teisei gauti papildomą 
kompensaciją. Pagal šį reglamentą gautos 
kompensacijos suma negali būti atimama 
iš tokios kompensacijos sumos.“ 

Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti jau esamame teis÷s akte (12 straipsnio 2 dalyje) 
įrašytą nuostatą, kuri nepamin÷ta Komisijos pasiūlyme. 

Pagrindimas 

Pirminę nuostatą buvo galima įvairiai aiškinti, tod÷l šį trūkumą reikia pašalinti. Šiuo metu 
ESTT nagrin÷jama byla šiuo klausimu (Nr. X ZR/111/12). 
 

 

Pakeitimas  104 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
13 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kai skrydį vykdantis oro vež÷jas sumoka 
kompensaciją ar įvykdo kitas jam pagal šį 
reglamentą tenkančias prievoles, n÷ viena 
šio reglamento ar nacionalin÷s teis÷s 
nuostata negali būti aiškinama kaip 
ribojanti jo teisę siekti kompensacijos už 
pagal šį reglamentą susidariusias išlaidas iš 
bet kurių trečiųjų šalių, kurios prisid÷jo 
sukeliant įvykį, d÷l kurio teko mok÷ti 
kompensaciją ar vykdyti kitas prievoles. 

Kai skrydį vykdantis oro vež÷jas sumoka 
kompensaciją ar įvykdo kitas jam pagal šį 
reglamentą tenkančias pareigas, 
nepažeidžiant esamų atsakomybę 
panaikinančių sutarčių tarp trečiųjų šalių, 
n÷ viena šio reglamento nuostata negali 
būti aiškinama kaip ribojanti jo teisę siekti 
kompensacijos arba susigrąžinti pagal šį 
reglamentą visas susidariusias išlaidas iš 
bet kurio asmens, įskaitant bet kurias 
trečiąsias šalis, kurie prisid÷jo sukeliant 
įvykį, d÷l kurio teko mok÷ti kompensaciją 
ar vykdyti kitas pareigas pagal taikytinus 
įstatymus. Visų pirma, šis reglamentas 
jokiu būdu neriboja skrydį vykdančio oro 
vež÷jo teis÷s reikalauti, kad oro uostas 
arba kita trečioji šalis, su kuria skrydį 
vykdantis oro vež÷jas yra sudaręs sutartį, 
išmok÷tų kompensaciją arba grąžintų 
sumok÷tą sumą. 

Pagrindimas 

Galiojančios sutartys d÷l atsakomyb÷s panaikinimo (pvz., tarp oro uostų ir oro linijų) netur÷tų 
būti keičiamos d÷l šios nuostatos. Turi būti aišku, kad keleiviai su tuo nesusiję.  
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Pakeitimas  105 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
14 straipsnio 1 dalis  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Oro uostą valdanti įstaiga ir skrydį 
vykdantis oro vež÷jas užtikrina, kad prie 
registravimo stalelių (įskaitant registravimo 
savitarnos aparatus) ir prie įlaipinimo vartų 
būtų pavaizduotas keleiviams aiškiai 
matomas ir aiškiai įskaitomas tekstas su 
tokiu tekstu: „Jei jus atsisakoma vežti arba 
jūsų skrydis atšaukiamas ar atid÷tas 
mažiausiai dviem valandoms, registracijos 
arba įlaipinimo vietoje galite gauti tekstą, 
kuriame išd÷stytos jūsų teis÷s, pirmiausia 
d÷l pagalbos ir galimos kompensacijos.“ 

1. Oro uostą valdanti įstaiga ir skrydį 
vykdantis oro vež÷jas užtikrina, kad prie 
registravimo stalelių (įskaitant registravimo 
savitarnos aparatus) ir prie įlaipinimo vartų 
būtų pavaizduotas keleiviams aiškiai 
matomas ir aiškiai įskaitomas tekstas su 
tokiu tekstu: „Jei jus atsisakoma vežti arba 
jūsų skrydis atšaukiamas ar atid÷tas 
mažiausiai dviem valandoms arba 
tvarkaraštyje nurodytas išvykimo laikas 
buvo nukeltas į priekį bent dviem 
valandomis, palyginti su pradžioje pagal 
tvarkaraštį numatytu laiku, nurodytu jūsų 
biliete, registracijos arba įlaipinimo vietoje 
galite gauti tekstą, kuriame išd÷stytos jūsų 
teis÷s, pirmiausia d÷l pagalbos ir galimos 
kompensacijos.“ 

Pagrindimas 

Čia taip pat įtraukiamas išvykimo laiko nuk÷limas į priekį. 
 

 

Pakeitimas  106 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
14 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „1a. Oro vež÷jai nustato, kad kiekviename 
oro uoste, kur jie vykdo skrydžius, būtų 
informacinis punktas, kuriame visada 
būtų kontaktinis asmuo arba trečiosios 
šalies atstovas, kuriam atitinkamas oro 
vež÷jas paveda teikti keleiviams būtiną 
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informaciją apie jų teises, įskaitant 
skundų teikimo procedūras, teikti pagalbą 
ir skubiai imtis veiksmų esant skrydžio 
atšaukimui ar atid÷jimui, atsisakymui 
vežti keleivį, taip pat prarasto arba 
v÷luojančio bagažo atvejais. Oro vež÷jų 
vykdomų skrydžių valandomis ir iki 
paskutinis keleivis išsilaipina iš 
paskutinio l÷ktuvo šie kontaktiniai 
punktai teikia pagalbą keleiviams, be kita 
ko, atvejais, susijusiais su sumok÷tos 
sumos atgavimu, nukreipimu kitu 
maršrutu, pakartotinio skrydžio 
rezervavimu, taip pat priima keleivių 
teikiamus skundus.“ 

Pagrindimas 

Oro uoste veikiantis oro vež÷jui atstovaujantis informacinis langelis, prireikus sugebantis imtis 
skubių veiksmų vež÷jo vardu, pad÷tų užtikrinti, kad keleiviai naudojasi jiems suteiktomis 
teis÷mis. Esant skrydžio sutrikimams, taip pat prarasto arba v÷luojančio bagažo atvejais tik oro 
linijos turi visą reikiamą informaciją. Reikia patobulinti informacijos teikimą keleiviams apie jų 
teises ir skundų bei nuostolių atlyginimo reikalavimų pateikimo galimybes. 
 

 

Pakeitimas  107 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 13 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
14 straipsnio 1 b dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „1b. Skrydį vykdantis oro vež÷jas 
elektroniniuose bilietuose bei 
elektroniniuose ir spausdintinuose 
įlaipinimo talonuose pateikia keleiviams 
lengvai įskaitomą ir aiškią informaciją 
apie keleivių teises ir tai, kur kreiptis 
pagalbos.“ 

 

 

Pakeitimas  108 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 13 punktas 
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Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
14 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Skrydį vykdantis oro vež÷jas, kuris 
atsisako vežti arba atšaukia skrydį, 
pateikia kiekvienam atitinkamam keleiviui 
rašytinį pranešimą, kuriame išd÷stytos 
kompensavimo ir pagalbos teikimo pagal šį 
reglamentą taisykl÷s, įskaitant informaciją 
apie galimus ribojimus pagal 9 straipsnio 4 
dalį ir 9 straipsnio 5 dalį. Kiekvienam 
keleiviui, kurio skrydis atid÷tas arba 
tvarkaraštis pakeičiamas mažiausiai dviem 
valandomis, jis taip pat pateikia lygiavertį 
pranešimą. Keleiviui taip pat raštu 
pateikiami pagal 16a straipsnį paskirtos 
įstaigos, kompetentingos nagrin÷ti 
skundus, duomenys ryšiams. 

2. Atsisakymo vežti, skrydžio atšaukimo, 
atid÷jimo arba tvarkaraštyje nurodyto 
išvykimo laiko pakeitimo bent dviem 
valandomis atveju skrydį vykdantis oro 
vež÷jas kuo skubiau visapusiškai 
informuoja atitinkamą keleivį ir pateikia 
jam rašytinį pranešimą arba pranešimą 
elektronine forma, kuriame išd÷stytos 
kompensavimo ir pagalbos teikimo pagal šį 
reglamentą taisykl÷s, įskaitant informaciją 
apie galimus ribojimus pagal 9 straipsnio 4 
dalį ir 9 straipsnio 5 dalį, taip pat 
informuoja keleivį apie galimas 
alternatyvias transporto rūšis. Keleiviui 
taip pat raštu pateikiami vež÷jo adreso, 
kuriuo gali pateikti skundą, duomenys ir 
pagal 16a straipsnį paskirtos įstaigos, 
kompetentingos nagrin÷ti skundus, 
kontaktin÷ informacija. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu pakeičiamas praneš÷jo pateiktas 37 pakeitimas, nurodomi informavimo būdai 
(informavimas žodžiu ir raštu) ir į prievol÷s informuoti keleivius taikymo sritį įtraukiami 
organizatoriai. 
 

Pakeitimas  109 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 13 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
14 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Aklų ir silpnaregių asmenų atveju šio 
straipsnio nuostatos taikomos naudojant 
kitas tinkamas priemones. 

3. Neįgalių asmenų arba ribotos 
jud÷senos asmenų, ypač aklų ir silpnaregių 
asmenų, atveju, šio straipsnio nuostatos 
taikomos naudojant kitas tinkamas 
priemones ir tinkamais formatais. 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas atitinka ankstesnius pakeitimus, įterpiant išsamią neįgalių asmenų arba ribotos 
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jud÷senos asmenų apibr÷žtį. Tikslin÷ grup÷ išplečiama ir apima visus neįgalius asmenis ir 
ribotos jud÷senos asmenis. 
 

Pakeitimas  110 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
14 straipsnio 4 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Oro uostą valdanti įstaiga užtikrina, kad 
bendra informacija apie keleivių teises būtų 
aiškiai ir matomai pavaizduota oro uosto 
keleivių zonose. Ji taip pat užtikrina, kad 
oro uoste esantys keleiviai būtų informuoti 
apie jų skrydžio atšaukimą ir apie jų teises 
tuo atveju, jei oro vež÷jas netik÷tai 
nutraukia veiklą, kaip antai nemokumo 
arba licencijos oro susisiekimo veiklai 
vykdyti (veiklos licencijos) panaikinimo 
atveju. 

4. Oro uostą valdanti įstaiga užtikrina, kad 
bendra informacija apie keleivių teises būtų 
aiškiai ir matomai pavaizduota oro uosto 
keleivių zonose. Remdamasi gauta 
informacija ji taip pat užtikrina, kad oro 
uoste esantys keleiviai būtų informuoti apie 
priežastis esant v÷lavimams ir skrydžio 
sutrikimams, kaip antai kai jų skrydis 
atšaukiamas, ir apie jų teises tuo atveju, jei 
oro vež÷jas netik÷tai nutraukia veiklą, kaip 
antai nemokumo arba licencijos oro 
susisiekimo veiklai vykdyti (veiklos 
licencijos) panaikinimo atveju. 

Pagrindimas 

Oro uostus valdančios įstaigos neturi informacijos apie atskirus keleivius. Jie turi gauti 
informaciją iš oro vež÷jų, visų pirma siekiant įvykdyti pirmiau min÷tą prievolę. 
 

 

Pakeitimas  111 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
14 straipsnio 5 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Jei skrydis atšaukiamas ar išvykimas 
atidedamas, skrydį vykdantis oro vež÷jas 
nedelsdamas informuoja keleivius apie 
pad÷tį (bet kokiu atveju ne v÷liau kaip per 
30 minučių nuo tvarkaraštyje numatyto 
išvykimo laiko) ir apie numatomą 
išvykimo laiką, kai tik gaunama 

5. Jei skrydis atšaukiamas ar išvykimas 
atidedamas, skrydį vykdantis oro vež÷jas 
informuoja keleivius apie pad÷tį ir 
sutrikimo priežastį, kai tik gaunama 
informacija, ir bet kokiu atveju ne v÷liau 
kaip per 30 minučių nuo tvarkaraštyje 
numatyto išvykimo laiko apie numatomą 



 

 
 PE527.279/ 60 

 LT 

informacija, su sąlyga, kad oro vež÷jas 
būtų gavęs keleivio duomenis ryšiams 
pagal 6 ir 7 dalis tuo atveju, kai bilietas 
buvo įgytas per tarpininką. 

išvykimo laiką, su sąlyga, kad oro vež÷jas 
būtų gavęs keleivio kontaktinius duomenis 
pagal 6 ir 7 dalis tuo atveju, kai bilietas 
buvo įgytas per tarpininką. 

Pagrindimas 

Kaip rašoma Komisijos pasiūlymo 20 konstatuojamojo dalyje, keleiviams ne tik tur÷tų būti 
suteikta tinkama informacija apie jų teises skrydžio sutrikimo atvejais, bet ir juos reik÷tų 
tinkamai informuoti apie paties sutrikimo priežastį, kai tik gaunama informacija. Šiuo 
pakeitimu siekiama suteikti keleiviams daugiau informacijos realiuoju laiku skrydžio atid÷jimo 
arba atšaukimo atveju, kad jie gal÷tų veiksmingai pasinaudoti savo teis÷mis. 
 

 

Pakeitimas  112 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
14 straipsnio 5 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „5a. Oro vež÷jas turi užtikrinti, kad 
įlaipinimo ir išlaipinimo vietose būtų 
galima rasti dokumentus su Europos oro 
keleivių teisių chartijos tekstu, kurį įgula 
turi suteikti jo paprašiusiam oro keleiviui. 
Europos Komisija atnaujina šiuos 
Chartijos dokumentus kiekvieną kartą, 
kai keleivių teisių srityje daroma esminių 
pakeitimų.“ 

 

 

Pakeitimas  113 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004  
14 straipsnio 5 b dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „5b. Oro vež÷jai įkuria visiems vietas 
rezervavusiems keleiviams prieinamą ir 
veiksmingą pagalbos teikimo telefonu 
tarnybą; ši tarnyba teikia informaciją apie 
alternatyvius pasiūlymus, kai skrydis yra 
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nutraukiamas ar atidedamas, ir ši 
paslauga neturi būti brangesn÷ nei 
vietinio ryšio paslaugos. 

 

Pakeitimas  114 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
14 straipsnio 6 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Kai keleivis įgyja bilietą ne tiesiogiai iš 
skrydį vykdančio oro vež÷jo, bet per 
Sąjungoje įsisteigusį tarpininką, pastarasis 
perduoda keleivio duomenis ryšiams oro 
vež÷jui su sąlyga, kad keleivis yra davęs 
aiškų rašytinį sutikimą. Šis sutikimas gali 
būti suteiktas tik gavus teisę pasirinkti. Oro 
vež÷jas gali naudoti tuos duomenis ryšiams 
tik tam, kad pagal šį straipsnį įvykdytų 
informavimo prievolę, ir ne rinkodaros 
tikslais; jis ištrina duomenis ryšiams per 72 
valandas nuo vežimo sutarties įvykdymo. 
Tie duomenys tvarkomi, prieinami ir 
saugojami pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 95/46/EB d÷l asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir d÷l 
laisvo tokių duomenų jud÷jimo24. 

6. Kai keleivis įgyja bilietą ne tiesiogiai iš 
skrydį vykdančio oro vež÷jo, bet per 
Sąjungoje įsisteigusį tarpininką, pastarasis 
perduoda keleivio kontaktinius duomenis 
oro vež÷jui su sąlyga, kad keleivis yra 
davęs sutikimą. Tas sutikimas gali būti 
suteiktas tik gavus teisę pasirinkti. Oro 
vež÷jas gali naudoti tuos kontaktinius 
duomenis tik tam, kad pagal šį straipsnį 
įvykdytų informavimo pareigą, ir ne 
rinkodaros tikslais; jis ištrina kontaktinius 
duomenis per 72 valandas nuo vežimo 
sutarties įvykdymo. Keleivio sutikimas, 
kad jo kontaktiniai duomenys būtų 
perduoti oro vež÷jui ir būtų tvarkomi, 
prieinami ir saugojami, suteikiamas pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
95/46/EB d÷l asmenų apsaugos tvarkant 
asmens duomenis ir d÷l laisvo tokių 
duomenų jud÷jimo24. 

____________ _____________ 
24  OL L 281, 1995 11 23, p. 31. 24 OL L 281, 1995 11 23, p. 31 

Pagrindimas 

Keleivio sutikimas tur÷tų būti gaunamas pagal taikytinus duomenų apsaugos teis÷s aktus, 
kuriuose tiksliai nenurodoma sutikimo forma („rašytinis“). Terminas „sutikimas“ (angl. 
„consent“) atitinka Europos duomenų apsaugos įstatymų formuluotę. 
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Pakeitimas  115 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 13 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
14 straipsnio 7 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Tarpininkui netaikoma 6 dalis, jeigu jis 
gali įrodyti, kad veikia alternatyvi sistema, 
užtikrinanti keleivio informavimą be 
atitinkamų duomenų ryšiams perdavimo.“ 

7. Tarpininkui netaikoma 6 dalyje 
nurodyta pareiga, jeigu jis gali įrodyti, kad 
veikia alternatyvi sistema, užtikrinanti 
keleivio informavimą be atitinkamų 
kontaktinių duomenų perdavimo, arba kai 
keleivis pasirinko galimybę nenurodyti 
savo kontaktinių duomenų.“ 

Pagrindimas 

Tarpininkai netur÷tų būti laikomi atsakingais už informacijos teikimą, kai keleiviai pasirinko 
galimybę nenurodyti savo kontaktinių duomenų. 
 

 

Pakeitimas  116 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
14 straipsnio 7 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „7a. Paslaugos teik÷jas suteikia 
keleiviams galimybę lengvai gauti tikslią 
ir objektyvią informaciją, kurioje būtų 
išsamiai nurodomas jų kelion÷s poveikis 
aplinkai, įskaitant klimatą, ir energijos 
vartojimo efektyvumas. Ši informacija 
tur÷tų būti paskelbta ir aiškiai matoma 
oro vež÷jų, turizmo kelionių organizatorių 
interneto svetain÷se ir bilietuose. Komisija 
remia šiuo tikslu atliekamą darbą.“ 

 

 

Pakeitimas  117 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
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1 straipsnio 1 dalies 13 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
14 straipsnio 7 b dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „7b. Nedarat poveikio pareigai, nustatytai 
2 dalyje, visuose elektroniniuose 
pranešimuose keleiviui, kuriame jis 
informuojamas apie skrydžio atšaukimą, 
atid÷jimą ilgam laikui arba tvarkaraščio 
pakeitimą, aiškiai teigiama, kad pagal šį 
reglamentą keleivis gali tur÷ti teisę gauti 
kompensaciją ir (arba) pagalbą.“ 

Pagrindimas 

Neatsižvelgiant į 2 dalyje nustatytą prievolę pateikti rašytinį pranešimą apie kompensavimo 
taisykles (kurios bet kokiu atveju, kaip rodo apklausų rezultatai, prastai laikomasi), pačiame 
pranešime apie skrydžio atšaukimą arba atid÷jimą tur÷tų būti pamin÷tos galimos teis÷s gauti 
kompensaciją ir pagalbą. 
 

 

Pakeitimas  118 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 14 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekviena valstyb÷ nar÷ paskiria 
nacionalinę vykdymo užtikrinimo įstaigą, 
atsakingą už šio reglamento vykdymo 
užtikrinimą, susijusį su skrydžiais iš jos 
teritorijoje esančių oro uostų ir skrydžiais 
iš trečiųjų šalių į tokius oro uostus. 
Valstyb÷s nar÷s praneša Komisijai apie 
įstaigą, paskirtą pagal šią dalį. 

1. Kiekviena valstyb÷ nar÷ paskiria 
nacionalinę vykdymo užtikrinimo įstaigą, 
atsakingą už šio reglamento vykdymo 
užtikrinimą, susijusį su šio reglamento 
pažeidimais jos teritorijoje esančiuose oro 
uostuose, vykdant skrydžius iš jos 
teritorijoje esančių oro uostų ir skrydžius iš 
trečiųjų šalių į tokius oro uostus. Valstyb÷s 
nar÷s praneša Komisijai apie įstaigą, 
paskirtą pagal šią dalį. 

Pagrindimas 

Reglamentas taip pat taikomas pažeidimams ES valstybių narių teritorijoje esančiuose oro 
uostuose. 
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Pakeitimas  119 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 14 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2. Nacionalin÷ vykdymo užtikrinimo 
įstaiga atidžiai stebi šio reglamento 
reikalavimų laikymąsi ir imasi būtinų 
priemonių siekdama užtikrinti, kad būtų 
paisoma keleivių teisių. Tuo tikslu, 
nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai 
paprašius, oro vež÷jai ir oro uostus 
valdančios įstaigos pateikia jai atitinkamus 
dokumentus. Vykdydama funkcijas, 
nacionalin÷ vykdymo užtikrinimo įstaiga 
atsižvelgia į informaciją, kurią jai pateik÷ 
pagal 16a straipsnį paskirta įstaiga. Ji taip 
pat gali priimti sprendimą d÷l vykdymo 
užtikrinimo veiksmų, paremtų 
individualiais skundais, kuriuos jai perdav÷ 
16a straipsnį paskirta įstaiga. 

2. Nacionalin÷ vykdymo užtikrinimo 
įstaiga atidžiai stebi šio reglamento 
reikalavimų laikymąsi ir imasi būtinų 
priemonių siekdama užtikrinti, kad būtų 
paisoma keleivių teisių. Tuo tikslu, nedarat 
poveikio 14a straipsnyje nustatytoms oro 
vež÷jų pareigoms, nacionalinei vykdymo 
užtikrinimo įstaigai oro vež÷jai ir oro 
uostus valdančios įstaigos pateikia 
atitinkamus dokumentus per vieną m÷nesį 
nuo jos prašymo gavimo dienos. 
Vykdydama funkcijas, nacionalin÷ 
vykdymo užtikrinimo įstaiga atsižvelgia į 
informaciją, kurią jai pateik÷ pagal 16a 
straipsnį paskirta įstaiga. Ji taip pat imasi 
vykdymo užtikrinimo veiksmų, paremtų 
individualiais skundais, kuriuos jai perdav÷ 
16a straipsnį paskirta įstaiga. Valstyb÷s 
nar÷s užtikrina, kad atitinkamai 
nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai 
būtų suteikti pakankami įgaliojimai 
veiksmingai taikyti sankcijas pažeidimų 
atvejais. 

Pagrindimas 

Pakeitime nurodomas laikotarpis, per kurį oro vež÷jai ir oro uostus valdančios įstaigos turi 
pateikti prašomus dokumentus, ir yra išbraukta nacionalinių vykdymo įstaigų vykdymo 
užtikrinimo veikla, kurią tinkamiau įtraukti į paskesnę naują dalį. 
 

 

Pakeitimas  120 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 14 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16 straipsnio 2 a dalis (nauja) 



 

 
 PE527.279/ 65 

 LT 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Oro vež÷jai iš anksto pateikia 
nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai 
išsamią informaciją apie kilusias 
technines problemas, visų pirma apie jų 
atsiradimo priežastis. Nacionalin÷ 
vykdymo užtikrinimo įstaiga dalijasi šia 
informacija su 16a straipsnyje 
nurodytomis įstaigomis, atsakingomis už 
neteisminį ginčo sprendimą. 

Pagrindimas 

Oro vež÷jai tur÷tų būti įpareigoti informuoti nacionalines vykdymo užtikrinimo įstaigas apie 
techninių problemų atsiradimo priežastis ir aplinkybes. 
 

 

Pakeitimas  121 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 14 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Valstybių narių nustatytos sankcijos už 
šio reglamento pažeidimus yra 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. 

3. Valstybių narių nustatytos sankcijos už 
šio reglamento pažeidimus yra 
veiksmingos, proporcingos, atgrasančios ir 
pakankamos, kad finansiškai skatintų 
vež÷jus nuosekliai laikytis šio reglamento. 

Pagrindimas 

Europos Komisijos vardu atliktas tyrimas parod÷, jog sankcijos yra per švelnios, kad 
ekonomiškai skatintų vež÷jus laikytis reglamento, atsižvelgiant dar ir į tai, kad tikriausiai tik 
nedaug keleivių, nukenčiančių d÷l reglamento pažeidimų, skundžiasi nacionalinei vykdymo 
užtikrinimo įstaigai. 
 

 

Pakeitimas  122 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 14 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16 straipsnio 4 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Kai pagal 16 ir 16a straipsnius 
paskiriama ne ta pati įstaiga, sukuriami 
ataskaitų teikimo mechanizmai siekiant 
užtikrinti keitimąsi informacija tarp 
skirtingų įstaigų, kad nacionalinei 
vykdymo užtikrinimo įstaigai būtų pad÷ta 
vykdyti priežiūros ir vykdymo užtikrinimo 
pareigas, o pagal 16a paskirtai įstaigai – 
rinkti informaciją kurios reikia 
nagrin÷jant individualius skundus. 

4. Pagal Tarybos direktyvą 2013/11/ES 
sukuriami nacionalin÷s vykdymo 
užtikrinimo įstaigos ir pagal 16a straipsnį 
paskirtos įstaigos bendradarbiavimo 
mechanizmai. Tie bendradarbiavimo 
mechanizmai apima keitimąsi informacija 
tarpusavyje, kad nacionalinei vykdymo 
užtikrinimo įstaigai būtų pad÷ta vykdyti 
priežiūros ir vykdymo užtikrinimo 
pareigas, o pagal 16a paskirtai įstaigai – 
rinkti informaciją ir technines žinias, 
kurių reikia svarstant individualius 
skundus. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu pakeičiamas praneš÷jo 81 pakeitimas. Reikalavimas sukurti Sąjungos mastu 
veikiantį keitimosi informacija mechanizmą įtrauktas į 16b straipsnį. 
 

 

Pakeitimas  123 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 14 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16 straipsnio 5 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Apie kiekvienus metus v÷liausiai kitų 
kalendorinių metų balandžio pabaigoje 
nacionalin÷s vykdymo užtikrinimo įstaigos 
skelbia savo veiklos statistinius duomenis, 
įskaitant apie taikytas sankcijas. 

5. Apie kiekvienus metus v÷liausiai kitų 
kalendorinių metų balandžio pabaigoje 
nacionalin÷s vykdymo užtikrinimo įstaigos 
skelbia savo veiklos statistinius duomenis, 
įskaitant apie taikytas sankcijas. 
Nacionalin÷s vykdymo užtikrinimo 
įstaigos tuo pačiu metu, remdamosi oro 
vež÷jų ir oro uostus valdančių įstaigų 
kaupiamais ir teikiamais duomenimis, 
skelbia skundų skaičiaus ir pobūdžio, 
skrydžių atšaukimų, atsisakymų vežti ir 
v÷lavimų skaičiaus, jų trukm÷s, taip pat 
duomenų apie prarastą, pav÷lavusį arba 
sugadintą bagažą statistiką. 
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Pakeitimas  124 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 14 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16 straipsnio 6 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Oro vež÷jai perduoda savo duomenis 
ryšiams šiame reglamente aptariamais 
klausimais valstybių narių, kuriose jie 
vykdo veiklą, nacionalin÷ms vykdymo 
užtikrinimo įstaigoms.“ 

6. Kol valstyb÷s nar÷s neperk÷l÷ 
Direktyvos 2013/11/ES nuostatų į savo 
nacionalinę teisę, bet kuriame valstyb÷s 
nar÷s teritorijoje esančiame oro uoste 
kiekvienas keleivis bet kuriai nacionalinei 
vykdymo užtikrinimo įstaigai gali pateikti 
skundą d÷l tariamo šio reglamento 
pažeidimo, padaryto bet kuriame valstyb÷s 
nar÷s teritorijoje esančiame oro uoste 
arba d÷l skrydžių iš bet kurio valstyb÷s 
nar÷s teritorijoje esančio oro uosto arba 
d÷l skrydžių iš trečiosios šalies į tokius oro 
uostus. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad iki Ginčų alternatyvaus sprendimo direktyvos 
įsigaliojimo 2015 m. nacionalin÷s vykdymo užtikrinimo įstaigos liktų kompetentingomis skundų 
nagrin÷jimo įstaigomis. Iki naujos konfliktų sprendimo įstaigos steigimo keleiviai tur÷tų tur÷ti 
galimybę pateikti individualius skundus bet kuriai nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai. 
 

 

Pakeitimas  125 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 14 a punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16 -a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 14a. Įterpiamas šis straipsnis: 

 „16-a straipsnis  

 Atitikties dokumentai 

 1. Bendrijos oro vež÷jai ne v÷liau kaip 
2016 m. sausio 1 d. parengia ir pateikia 
valstyb÷s nar÷s, kuri išdav÷ veiklos 
licenciją pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1008/2008, nacionalinei vykdymo 
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užtikrinimo įstaigai ir Komisijai 
dokumentą, kuriame pagrįstai išsamiai 
įrodoma, kad jų veiklos procedūros yra 
pakankamos užtikrinti, jog jie nuosekliai 
laikytųsi visų atitinkamų šio reglamento 
straipsnių. 

 1a. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomas šių atitikties 
dokumentų minimalus turinys. Minimalus 
turinys apima bent nenumatytų atvejų 
planus, skirtus didelio masto sutrikimų 
atvejams, darbuotojus, atsakingus už 
pagalbos teikimą ir kitas teises, praktinę 
tvarką ir procedūras, pagal kurias 
nagrin÷jami skundai, teikiama pagalba ir 
mokama kompensacija, taip pat ryšio 
palaikymo su keleiviais tvarką ir 
modelius. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 16c straipsnio 2 dalyje 
nurodytą procedūrą. 

 2. Bet kuris kitas oro vež÷jas, teikiantis 
paslaugas iš Sąjungos oro uosto, pateikia 
atitikties dokumentą visų valstybių narių, 
kuriose jis vykdo savo veiklą, 
nacionalin÷ms vykdymo užtikrinimo 
įstaigoms ir Komisijai. 

 3. Oro vež÷jai kas trejus metus peržiūri 
savo atitikties dokumentus ir pateikia 
atnaujintas versijas atitinkamai (-oms) 
nacionalinei (-÷ms) vykdymo užtikrinimo 
institucijai (-oms) ir Komisijai, pirmosios 
peržiūros data –2019 m. sausio 1 d. 

 4. Nacionalin÷ vykdymo užtikrinimo 
įstaiga atsižvelgia į oro vež÷jų pateiktus 
atitikties dokumentus, kai įmanoma, 
patikrindama atitikties dokumentų 
galiojimą, palyginti su skunduose pateikta 
informacija.“ 

Pagrindimas 

Atitikties dokumentas būtų ekonomiškai efektyvus būdas spręsti pagrindinę problemą, susijusią 
su reglamentu, o tai yra jo vykdymo užtikrinimas. Dokumento turiniui taikytinus reikalavimus 
gal÷tų nustatyti pasiūlytame 16c straipsnyje nurodomas Keleivių teisių komitetas. Šie 
reikalavimai gal÷tų apimti tokius dalykus, kaip antai nenumatytų atveju planus, skirtus didelio 
masto sutrikimų atvejams, už pagalbos teikimą keleiviams atsakingus darbuotojus, procedūras, 
taikomas atsisakant vežti, atšaukiant skrydžius, informuojant keleivius ir t. t. 
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Pakeitimas  126 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 15 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16 a straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Rezervavimo metu oro vež÷jai suteikia 
informaciją keleiviams apie jų pretenzijų ir 
skundų nagrin÷jimo procesus, susijusius su 
šiame reglamente išd÷stytomis teis÷mis, ir 
apie svarbius adresus, kuriais keleiviai gali 
pateikti pretenzijas ir skundus, įskaitant 
elektronin÷mis perdavimo priemon÷mis. 
Oro vež÷jas taip pat informuoja keleivius 
apie įstaigą ar įstaigas, kompetentingas 
nagrin÷ti keleivių skundus. 

1. Oro vež÷jai, kelionių organizatoriai ar 
bilietų pardav÷jai pagal Reglamento (EB) 
Nr. 2111/2005 2 straipsnio d punktą 
suteikia informaciją keleiviams apie oro 
vež÷jų taikomus pretenzijų ir skundų 
nagrin÷jimo procesus ir atitinkamus 
terminus pagal šio straipsnio 2 dalį, 
susijusius su šiame reglamente 
išd÷stytomis teis÷mis, ir apie svarbius 
adresus, kuriais keleiviai gali pateikti 
pretenzijas ir skundus, įskaitant 
elektronin÷mis perdavimo priemon÷mis. 
Oro vež÷jas ir, atitinkamais atvejais, 
organizatorius taip pat informuoja 
keleivius apie įstaigą ar įstaigas, 
kompetentingas nagrin÷ti keleivių skundus, 
kurias pagal šį straipsnį ir 16 a straipsnį 
paskyr÷ valstyb÷s nar÷s. Atitinkama 
informacija pateikiama rezervavimo metu, 
visiems prieinama, aiškiai nurodyta 
keleivio bilietuose ir oro vež÷jo interneto 
svetain÷se, ji taip pat teikiama oro vež÷jų 
langeliuose oro uostuose ir pateikiama 
keleiviams el. pašto pranešime, kuriuo jie 
informuojami apie jų skrydžio atšaukimą 
arba atid÷jimą. Keleivių prašymu jiems 
išduodama skundo forma. 

Pagrindimas 

Reikia stiprinti keleivių informavimą apie pretenzijų ir skundų pateikimo procedūras. Prireikus 
organizatorius pateikia keleiviams bendrą informaciją apie procedūras, įskaitant 
kompetentingų įstaigų kontaktinius adresus. 
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Pakeitimas  127 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 15 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16 a straipsnio 1 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas  

 „1a. Pareiga įrodyti, ar keleiviams buvo 
pateikta reikalinga informacija, tenka oro 
vež÷jui.“ 

 

 

Pakeitimas  128 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 15 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16 a straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jei keleivis nori pateikti skundą oro 
vež÷jui d÷l savo teisių pagal šį reglamentą, 
jis pateikia skundą per 3 m÷nesius nuo 
dienos, kai skrydis įvyko ar buvo 
numatytas įvykdyti tvarkaraštyje. Gavęs 
skundą, vež÷jas per 7 dienas patvirtina 
keleiviui jį gavęs. Per du m÷nesius nuo 
skundo gavimo oro vež÷jas keleiviui 
pateikia išsamų atsakymą. 

2. Jei keleivis nori pateikti skundą oro 
vež÷jui d÷l savo teisių pagal šį reglamentą, 
jis pateikia skundą per 3 m÷nesius nuo 
dienos, kai skrydis įvyko ar buvo 
numatytas įvykdyti tvarkaraštyje. Per šį 
trijų m÷nesių laikotarpį ir jam pasibaigus 
skundo pateikimas nedaro jokio poveikio 
keleivio teisei reikalauti, kad jo 
pretenzijos pagal šį reglamentą būtų 
patenkintos teismo ar neteisminio proceso 
būdu. Gavęs skundą, vež÷jas per septynias 
darbo dienas patvirtina keleiviui jį gavęs. 
Per du m÷nesius nuo skundo gavimo oro 
vež÷jas keleiviui pateikia išsamų atsakymą. 
Kai per du m÷nesius oro vež÷jas 
nepateikia keleiviui to išsamaus atsakymo, 
laikoma, kad jis sutinka su keleivio 
reikalavimais. 

 Kai šiame atsakyme oro vež÷jas nurodo 
buvus ypatingas aplinkybes, jis turi 
keleiviui nurodyti ir konkrečias skrydžio 
atšaukimo ar atid÷jimo aplinkybes. Oro 
vež÷jas taip pat turi paaiškinti, kad ÷m÷si 
visų pagrįstų priemonių skrydžio 
atšaukimui ar atid÷jimui išvengti. 
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 Kartu su išsamiu atsakymu oro vež÷jas 
atitinkamam keleviui pateikia ir 3 dalyje 
nurodytos nacionalin÷s paskirtos įstaigos 
kontaktinę informaciją, įskaitant jos pašto 
adresą, telefono numerį, el. pašto adresą 
ir interneto svetain÷s adresą. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu keičiamas praneš÷jo pateiktas 85 pakeitimas. 
 

 

Pakeitimas  129 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 15 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16 a straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Pagal atitinkamą ES ir nacionalinę teisę 
kiekviena valstyb÷ nar÷ paskiria 
nacionalinę instituciją ar institucijas, 
atsakingą (-as) už neteisminį oro vež÷jų ir 
keleivių ginčų d÷l šiame reglamente 
numatytų teisių sprendimą. 

3. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad oro 
keleiviai gal÷tų ginčus su oro vež÷jais d÷l 
šiame reglamente nustatytų teisių ir 
pareigų perduoti spręsti 
nepriklausomoms, veiksmingoms ir 
efektyvioms neteisminių ginčų 
nagrin÷jimo institucijoms. Tam kiekviena 
valstyb÷ nar÷ paskiria nacionalinę 
instituciją ar institucijas, atsakingą (-as) už 
neteisminį oro vež÷jų ir keleivių ginčų d÷l 
šiame reglamente numatytų teisių ir 
pareigų sprendimą. Tai turi būti kitos 
įstaigos, nei 16 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos vykdymo užtikrinimo įstaigos. 
Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad šios 
įstaigos tur÷tų teisę spręsti oro keleivių ir 
oro vež÷jų tarpusavio ginčus priimdamos 
abiem šalims teisiškai privalomus ir 
įgyvendinamus sprendimus. Ginčams, 
kurie patenka į Direktyvos 2013/11/ES 
taikymo sritį, turi būti taikoma tik ta 
direktyva. Visi oro vež÷jai, susiję su 
skrydžiais iš oro uostų, įsikūrusių 
valstyb÷s nar÷s teritorijoje, arba iš oro 
uostų trečiojoje šalyje į valstyb÷s nar÷s 
oro uostą, turi laikytis alternatyvaus ginčų 
sprendimo sistemos, nurodytos 
Direktyvoje 2013/11/ES, užtikrinančios 
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paprastą, greitą ir pigų neteisminį oro 
keleivių ir oro vež÷jų ginčų sprendimą. 

 

 

Pakeitimas  130 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 15 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16 a straipsnio 4 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Kiekvienas keleivis gali skųstis bet 
kuriai nacionalinei institucijai, paskirtai 
pagal 3 dalį, d÷l šio reglamento galimo 
pažeidimo bet kuriame valstyb÷s nar÷s 
teritorijoje esančiame oro uoste arba d÷l 
bet kurio skrydžio iš trečiosios šalies į oro 
uostą, esantį toje teritorijoje. Tokie 
skundai gali būti pateikti ne anksčiau kaip 
per du m÷nesius po to, kai skundas 
pateiktas atitinkamam vež÷jui, nebent 
vež÷jas jau pateik÷ galutinį atsakymą į 
tokį skundą. 

4. Atitinkamas keleivis, gavęs išsamų oro 
vež÷jo atsakymą, gali skųstis bet kuriai 
nacionalinei institucijai, atsakingai už 
neteisminį ginčų sprendimą ir paskirtai 
pagal 3 dalį, d÷l šio reglamento galimo 
pažeidimo bet kuriame valstyb÷s nar÷s 
teritorijoje esančiame oro uoste arba d÷l 
bet kurio skrydžio iš valstyb÷s nar÷s 
teritorijoje esančio oro uosto arba 
trečiosios šalies į min÷tus oro uostus. 
Tokie skundai gali būti pateikti per iš 
anksto nustatytą laikotarpį, kuris negali 
būti trumpesnis kaip metai nuo dienos, 
kai keleivis pateik÷ skundą arba pretenziją 
atitinkamam vež÷jui. 

 

 

Pakeitimas  131 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 15 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16 a straipsnio 4 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a. Jeigu nustatoma, kad kalt÷ tenka oro 
vež÷jui, skundų nagrin÷jimo įstaiga 
informuoja nacionalinę vykdymo 
užtikrinimo įstaigą, kuri, remdamasi 16a 
straipsnio 2 dalimi, imasi veiksmų 
vykdymui užtikrinti. 
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Pakeitimas  132 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 15 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16 a straipsnio 5 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Gavusi skundą, paskirtoji institucija per 
7 dienas patvirtina jį gavusi ir nusiunčia 
kopiją atitinkamai nacionalinei vykdymo 
užtikrinimo įstaigai. Terminas, per kurį 
skundą pateikusiam asmeniui turi būti 
pateiktas galutinis atsakymas, yra ne 
ilgesnis kaip trys m÷nesiai nuo skundo 
gavimo dienos. Galutinio atsakymo kopija 
taip pat pateikiama nacionalinei vykdymo 
užtikrinimo įstaigai. 

5. Kai paskirtoji institucija gauna skundą, 
ji apie tai informuoja ginčo šalis vos tik 
jai buvo pateikti visi dokumentai, 
kuriuose pateikiama su skundu susijusi 
informacija. Ji nusiunčia su skundu 
susijusių dokumentų kopiją atitinkamai 
nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai. 
Terminas, per kurį skundą pateikusiam 
asmeniui turi būti pateiktas galutinis 
atsakymas, yra ne ilgesnis kaip 90 
kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai 
paskirtoji institucija gavo visą su skundu 
susijusių dokumentų rinkinį. Galutinio 
atsakymo kopija taip pat pateikiama 
nacionalinei vykdymo užtikrinimo įstaigai. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu straipsnis suderinamas su nauja Direktyva 20132/11/ES d÷l alternatyvaus ginčų 
sprendimo (AGS).  
 

Pakeitimas  133 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 15 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16 a straipsnio 5 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „5a. Kad būtų galima su jais susisiekti 
šiame reglamente aptariamais klausimais, 
oro vež÷jai perduoda savo kontaktinius 
duomenis pagal šį straipsnį paskirtoms 
valstybių narių, kuriose jie vykdo veiklą, 
įstaigoms.“ 
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Pakeitimas  134 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 15 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16a straipsnio 5 b dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „5b. Kai šiame reglamente nurodomos 
saugumo priežastys, įrodin÷jimo pareiga 
tenka atitinkamam oro vež÷jui.“  

 

 

 

Pakeitimas  135 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 15 punktas  
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16 aa straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „16 aa straipsnis 

 Valstyb÷s nar÷s numato paskirti tinkamai 
ištekliais aprūpintas, nemokamai 
paslaugas teikiančias ir nepriklausomas 
tarpininkavimo įstaigas, kurios pad÷s rasti 
sprendimą konfliktų tarp keleivių ir oro 
vež÷jų bei kitų transporto rūšių paslaugų 
teik÷jų atvejais.“ 

 

Pakeitimas  136 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 15 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16 b straipsnio 1 dalis  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Per 16c straipsnyje nurodytą komitetą 
Komisija palaiko valstybių narių dialogą 
d÷l jose atliekamo šio reglamento 
aiškinimo ir taikymo. 

1. Per 16c straipsnyje nurodytą komitetą 
Komisija palaiko valstybių narių dialogą 
d÷l jose atliekamo šio reglamento 
aiškinimo ir taikymo ir skatina jų 
bendradarbiavimą. 
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Pakeitimas  137 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 15 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16 b straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstyb÷s nar÷s teikia Komisijai metinę 
veiklos ataskaitą v÷liausiai kitų metų 
balandžio pabaigoje. Komisija 
įgyvendinamaisiais aktais gali nuspręsti, 
kokie klausimai turi būti nagrin÷jami tose 
ataskaitose. Tokie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 16c straipsnyje nurodytą 
procedūrą. 

2. Valstyb÷s nar÷s teikia Komisijai metinę 
veiklos ataskaitą, įskaitant 16 straipsnio 5 
skirsnyje nurodytą statistiką, v÷liausiai 
kitų metų balandžio pabaigoje. Komisija 
įgyvendinamaisiais aktais gali nuspręsti, 
kokie klausimai turi būti nagrin÷jami tose 
ataskaitose. Tokie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 16c straipsnyje nurodytą 
procedūrą. 

 

 

Pakeitimas  138 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 straipsnio 1 dalies 15 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16b straipsnio 5 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Komisija ir valstyb÷s nar÷s Sąjungos 
mastu sukuria mechanizmą iš visų pagal 
16 ir 16a straipsnius paskirtų įstaigų, 
siekdamos užtikrinti keitimąsi informacija 
apie pažeidimus ir sankcijas bei geriausią 
vykdymo užtikrinimo praktiką tarp 
valstybių narių. Komisija sudaro galimybę 
visoms valstyb÷ms nar÷ms elektroniniu 
būdu susipažinti su šia informacija. 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas susijęs su praneš÷jo pateiktu 81 pakeitimu. Reikalavimas sukurti Sąjungos mastu 
veikiantį keitimosi informacija mechanizmą perkeltas iš 16 straipsnio 4 dalies į šį 16b straipsnį, 
kuriame kalbama apie valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimo mechanizmą. 
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Pakeitimas  139 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 15 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16 b straipsnio 5 b dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5b. Nacionalin÷s vykdymo užtikrinimo 
įstaigos Komisijai paprašius pateikia jai 
informaciją apie individualius pažeidimų 
atvejus ir atitinkamus dokumentus. 

Pagrindimas 

Siekiant užtikrinti nuoseklų informacijos srautą, Komisijai tur÷tų būti suteikta galimyb÷ gauti 
informaciją iš nacionalinių vykdymo užtikrinimo įstaigų taikant atitinkamą šio reglamento 
nuostatą. 
 

 
 

Pakeitimas  140 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 15 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16b straipsnio 5 c dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5c. Ne v÷liau kaip nuo 2015 m. geguž÷s 
1 d. Komisija savo interneto svetain÷je 
skelbia ir reguliariai atnaujina visų 
Sąjungoje veiklą vykdančių oro vež÷jų, 
kurie nuolat nesilaiko šio reglamento 
nuostatų, sąrašą. Nuolat reglamentą 
pažeidžiančiu laikomas bet kuris vež÷jas, 
neatsižvelgiant į jo įmon÷s dydį ir kilm÷s 
šalį, apie kurio pažeidimus, paveikusius 
daugiau nei 10 skirtingų skrydžių 
keleivius per vienus kalendorinius metus 
ir susijusius daugiau nei su vienu šio 
reglamento straipsniu, Komisija gavo 
įrodymus pagal 16b straipsnio 5b dalį.“ 
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Pakeitimas  141 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 15 a punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16c a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 15a) Įterpiamas šis straipsnis: 

 „16c a straipsnis 

 Deleguotieji aktai 

 Komisijai pagal 16cb straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais papildomas baigtinis aplinkybių, 
laikomų ypatingomis, sąrašas, 
grindžiamas nacionalinių vykdymo 
užtikrinimo įstaigų atliktu darbu ir 
Europos Teisingumo Teismo 
sprendimais.“ 

 

 

Pakeitimas  142 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 15 b punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
16c b straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 15b) Įterpiamas šis straipsnis: 

 „16c b straipsnis 

 Įgaliojimų delegavimas 

 1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis. 

 2. 16ba straipsnyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui 
nuo …*. Likus ne mažiau kaip devyniems 
m÷nesiams iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos Komisija parengia naudojimosi 
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deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Įgaliojimų suteikimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukm÷s 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų d÷l tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
m÷nesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos. 

 3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 16ca straipsnyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu d÷l įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba v÷lesnę jame 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. 

 4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija 
nedelsdama vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai. 

 5. Pagal 16ba straipsnį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du m÷nesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
praneša Komisijai, kad prieštaravimų 
nereikš. Europos Parlamento ar Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem m÷nesiais.“ 

 _________________ 

 *OL prašom įrašyti šio reglamento 
įsigaliojimo datą.  

 

 

Pakeitimas  143 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 16 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
17 straipsnis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija iki 2017 m. sausio 1 d. pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai šio 
reglamento veikimo ir rezultatų ataskaitą, 
pirmiausia d÷l kompensacijos už atid÷jimą 
ilgam laikui ir d÷l ribojimo teikiant 
apgyvendinimą ilgalaik÷mis ypatingomis 
aplinkyb÷mis poveikio. Komisija taip pat 
pateikia ataskaitą sustiprintos oro keleivių 
apsaugos iš trečiųjų šalių ne Bendrijos oro 
vež÷jų vykdomuose skrydžiuose ataskaitą, 
atsižvelgdama į tarptautinius oro 
susisiekimo susitarimus. Prireikus prie 
ataskaitos pridedami teis÷s aktų 
pasiūlymai. 

Komisija iki 2017 m. sausio 1 d. pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai šio 
reglamento veikimo ir rezultatų ataskaitą, 
pirmiausia d÷l kompensacijos už atid÷jimą 
ilgam laikui ir d÷l ribojimo teikiant 
apgyvendinimą ilgalaik÷mis ypatingomis 
aplinkyb÷mis poveikio, ypač klausimus, 
susijusius su ypatingų aplinkybių 
aiškinimu, nacionalinių vykdymo 
užtikrinimo įstaigų paskelbtais jų veiklos 
statistiniais duomenimis, įskaitant 
sankcijas ir tyrimų rezultatus, kai jos 
tur÷jo įtarimų d÷l oro vež÷jų taikomos 
praktikos, kuria pažeidžiamos atitinkamos 
nuostatos, taip pat pažanga, padaryta 
steigiant nacionalines institucijas, 
atsakingas už neteisminį ginčų 
sprendimą, ir pastarųjų veikla. Komisija 
taip pat pateikia ataskaitą sustiprintos oro 
keleivių apsaugos iš trečiųjų šalių ne 
Sąjungos oro vež÷jų vykdomuose 
skrydžiuose ataskaitą, atsižvelgdama į 
tarptautinius oro susisiekimo susitarimus. 
Be to, Komisija parengia priemonių ir 
institucijų vykdytų sankcijų, nurodytų 16 
straipsnyje, veiksmingumo ir galimo 
suderinto metodo poreikio ataskaitą. 
Prireikus ataskaita pateikiama su 
pasiūlymais d÷l teis÷s aktų. 

Pagrindimas 

Praneš÷jo nuomone, Komisijos ataskaitose tur÷tų būti pateikiama išsamesn÷ informacija 
siekiant įvertinti reglamento poveikį, įgyvendinimą ir vykdymą. 
 

 

Pakeitimas  144 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97 
3 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Bendrijos oro vež÷jas oro uoste pateikia 2. Visuose Sąjungos oro uostuose 
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skundo formą, kuria naudodamasis 
keleivis gali nedelsiant pateikti skundą d÷l 
sužaloto ar v÷luojančio bagažo. Tokią 
skundo formą, kuri gali būti paraiškos d÷l 
žalos nuosavybei (angl. PIR) formos, oro 
vež÷jas oro uoste priima kaip skundą pagal 
Monrealio konvencijos 31 straipsnio 2 dalį. 
Ši galimyb÷ nepažeidžia keleivio teis÷s 
pateikti skundą kitomis priemon÷mis iki 
Monrealio konvencijoje nurodyto termino. 

Bendrijos oro vež÷jas ir jo vardu 
veikiantys antžeminių paslaugų teik÷jai 
sukuria tarnybą, kuri pateikia keleiviams 
skundo formą, kuria naudodamiesi jie gali 
nedelsdami pateikti skundą d÷l sugadinto 
ar v÷luojančio bagažo. Taip pat Bendrijos 
oro vež÷jas keleivio prašymu pateikia jam 
tokią skundo formą prie keleivių 
registravimo stalelių arba oro uosto 
aptarnavimo centruose arba šiuose 
abiejuose punktuose, taip pat paskelbia tą 
formą savo interneto svetain÷je, kad būtų 
galima ja pasinaudoti. Šią skundo formą, 
kuri gali būti paraiškos d÷l žalos 
nuosavybei (angl. PIR) formos, oro vež÷jas 
oro uoste priima kaip skundą pagal 
Monrealio konvencijos 31 straipsnio 2 dalį. 
Ši galimyb÷ nepažeidžia keleivio teis÷s 
pateikti skundą kitomis priemon÷mis iki 
Monrealio konvencijoje nurodyto termino.  

 2a. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatytų standartizuotą 
skundo formą. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 6f straipsnio 2 dalyje 
nurodytą patariamąją ir (arba) 
nagrin÷jimo procedūrą. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu pakeičiamas praneš÷jo 92 pakeitimas. Kaip ir visi įgyvendinimo aktai, skundo 
forma bus paskelbta Oficialiajame leidinyje visomis ES kalbomis. 
 

 

Pakeitimas  145 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97 
5 straipsnio 3 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. 5 straipsnyje įterpiama ši dalis: 

 „3a. Dingus bagažui, v÷luojant jį pristatyti 
ar jį sugadinus oro transporto bendrov÷s 
pirmiausia atlygina nuostolius keleiviams, 
su kuriais yra sudariusios sutartį, 
nelaukdamos, kada tur÷s galimybę 
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reikalauti, kad oro uostai ar paslaugų 
teik÷jai atlygintų nuostolius tais atvejais, 
kai šios bendrov÷s nebūtinai atsakingos 
už padarytą žalą.“ 

 

 

Pakeitimas  146 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97 
6 a straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kai vežami registruoti neįgaliųjų 
vežim÷liai ar kita jud÷jimo įranga arba 
pagalbiniai įtaisai, oro vež÷jas ir jo 
darbuotojai kiekvienam ribotos jud÷senos 
asmeniui, kaip apibr÷žta Reglamento (EB) 
Nr. 1107/200625 2 straipsnio a dalyje, 
įsigyjant bilietą ir ne v÷liau kaip 
perduodant įrangą vež÷jui pasiūlo 
galimybę nemokamai pateikti specialią 
suinteresuotumo deklaraciją pagal 
Monrealio konvencijos 22 straipsnio 2 dalį. 

1. Kai vežami registruoti neįgaliųjų 
vežim÷liai ar kita jud÷jimo įranga arba 
pagalbiniai įtaisai, oro vež÷jas ir jo 
darbuotojai kiekvienam neįgaliam arba 
ribotos jud÷senos asmeniui, kaip apibr÷žta 
Reglamento (EB) Nr. 1107/200625 2 
straipsnio a dalyje, įsigyjant bilietą ir ne 
v÷liau kaip perduodant įrangą vež÷jui 
praneša apie jo teises ir pasiūlo galimybę 
nemokamai pateikti specialią 
suinteresuotumo deklaraciją pagal 
Monrealio konvencijos 22 straipsnio 2 dalį. 
Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustato pavyzdinę tokios 
suinteresuotumo deklaracijos pavyzdinę 
formą. Tokie įgyvendinimo aktai priimami 
pagal 16f straipsnio 2 dalyje nurodytą 
procedūrą. 

__________________ __________________ 
25 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1107/2006 d÷l neįgalių asmenų ir 
ribotos jud÷senos asmenų teisių keliaujant 
oru, OL L 204, 2006 7 26, p. 1. 

25 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1107/2006 d÷l neįgalių asmenų ir 
ribotos jud÷senos asmenų teisių keliaujant 
oru, OL L 204, 2006 7 26, p. 1. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu pakeičiamas praneš÷jo 93 pakeitimas. Pavyzdin÷ forma pad÷tų palengvinti 
deklaracijos procedūrą. Ir keleiviams, ir vež÷jams tai būtų orientavimosi pagalba teikiant 
atitinkamą informaciją ir būtiną dokumentaciją sugadintos, prarastos arba sužalotos jud÷jimo 
įrangos atveju. 
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Pakeitimas  147 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97 
6 a straipsnio 3 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Oro vež÷jai užtikrina, kad keleiviai be 
papildomų išlaidų gal÷tų iki įlaipinimo 
vietos naudotis savo neįgaliųjų 
vežim÷liais, įskaitant vaikiškas 
sulankstomas k÷dutes ant ratelių, kurie 
jiems grąžinami prie orlaivio durų. Jeigu 
d÷l saugumo priežasčių to negalima 
padaryti, oro vež÷jai turi nemokamai 
pasiūlyti besinaudojančiam vežim÷liu 
alternatyvų būdą jud÷ti oro uosto 
terminalu iki tada, kai šis keleivis gal÷s 
pasiimti savo vežim÷lį. Jeigu šios 
saugumo priežastys susijusios su 
terminalu, oro uostą valdanti institucija 
pasirūpina, kad būtų galima naudotis 
šioje dalyje minimu alternatyviu būdu. 

Pagrindimas 

Daugelyje ES oro uostų neleidžiama riboto judumo asmenų arba vaikų vežim÷lių vežti iki 
įlaipinimo vietos, ir šie vežim÷liai grąžinami tik bagažo pa÷mimo terminale. Tai labai riboja šių 
asmenų judumą, tod÷l turi būti užtikrinta, kad jie gal÷tų vežim÷liais važiuoti iki įlaipinimo 
vietos. Jeigu d÷l saugumo priežasčių to daryti nereik÷tų, turi būti nemokamai pasiūlyti 
alternatyvūs būdai jud÷ti. 
 

Pakeitimas  148 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97 
6 b straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Siekdamos steb÷ti ribotos jud÷senos ir 
neįgalių keleivių apsaugą žalos jų jud÷jimo 
įrangai atveju nacionalin÷s vykdymo 
užtikrinimo įstaigos nagrin÷ja ir atsižvelgia 
į informaciją apie skundus d÷l jud÷jimo 
įrangos, pateiktus pagal Reglamento (EB) 

2. Siekdamos steb÷ti ribotos jud÷senos ir 
neįgalių keleivių apsaugą žalos jų jud÷jimo 
įrangai arba pagalbiniams įtaisams atveju 
nacionalin÷s vykdymo užtikrinimo įstaigos 
nagrin÷ja ir atsižvelgia į informaciją apie 
skundus d÷l jud÷jimo įrangos, pateiktus 
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Nr. 261/2004 16a straipsnį paskirtoms 
įstaigoms. 

pagal Reglamento (EB) Nr. 261/2004 16a 
straipsnį paskirtoms įstaigoms. 

Pagrindimas 

Kaip ir kitose šio reglamento dalyse, pagalbiniai įtaisai laikomi lygiaverčiais jud÷jimo įrangai. 
 

 

Pakeitimas  149 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97 
6c straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos. 

2. 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
…* Likus ne mažiau kaip devyniems 
m÷nesiams iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Įgaliojimų suteikimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukm÷s 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų d÷l tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
m÷nesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio 
pabaigos. 

 ____________ 

 *OL prašom įrašyti šio reglamento 
įsigaliojimo datą. 

Pagrindimas 

Šis tekstas pritaikytas prie standartinio Parlamento įgaliojimų suteikimo Komisijai laikotarpio. 
 

 

Pakeitimas  150 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97 
6d straipsnio 1 dalis 



 

 
 PE527.279/ 84 

 LT 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Nors oro vež÷jai turi visišką komercinę 
laisvę nustatyti sąlygas, kuriomis leidžia 
vežti bagažą, įsigyjant bilietą ir prie 
registravimo stalelių (įskaitant registravimo 
savitarnos aparatus) jie turi aiškiai 
nurodyti, koks didžiausias bagažas 
keleiviams leidžiamas vežti salone ir 
bagažo skyriuje kiekvienu į keleivio 
rezervaciją įtrauktu skrydžiu, įskaitant bet 
kokius bagažo vienetų apribojimus, kurie 
būtų taikomi neviršijant didžiausio 
leidžiamo bagažo. Kai už bagažo vežimą 
taikomi papildomi mokesčiai, oro vež÷jai 
aiškiai nurodo tų mokesčių dydį įsigyjant 
bilietą ir paprašius oro uoste. 

1. Oro vež÷jai rezervavimo proceso 
pradžioje visais naudojamais platinimo 
kanalais, įskaitant kompiuterines 
rezervavimo sistemas, ir prie registravimo 
stalelių (įskaitant registravimo savitarnos 
aparatus) turi aiškiai nurodyti, koks 
didžiausias bagažas keleiviams leidžiamas 
vežti salone ir bagažo skyriuje kiekvienu į 
keleivio rezervaciją įtrauktu skrydžiu, 
įskaitant bet kokius bagažo vienetų 
apribojimus, kurie bus taikomi neviršijant 
didžiausio leidžiamo bagažo, ir už bagažo 
vežimą taikomų papildomų mokesčių dydį, 
taip pat oro uoste pirktų prekių vežimui 
taikomus apribojimus. Už bagažo vežimą 
taikomų papildomų mokesčių dydį oro 
vež÷jai suprantamai, aiškiai ir 
nedviprasmiškai nurodo rezervavimo 
proceso pradžioje ir paprašius oro uoste. 
Pagrindin÷ kelion÷s paslauga ir 
papildomos mokamos paslaugos turi būti 
aiškiai atpažįstamos ir sudaryta galimyb÷ 
jas pirkti atskirai. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu pakeičiamas praneš÷jo pateiktas 95 pakeitimas, siekiant nustatyti griežtesnį 
reikalavimą d÷l kainų skaidrumo irt prekybos laisv÷s. 
 

 

Pakeitimas  151 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97 
6d straipsnio 1 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Be didžiausio salone vežti leidžiamo 
bagažo keleiviams turi būti leidžiama 
nemokamai vežti l÷ktuvo salone būtinus 
asmeninius ar kitokius daiktus, 
pavyzdžiui, paltus ir rankines, įskaitant 
bent vieną standartinį pirkinių iš oro 
uosto krepšį.  
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Pakeitimas  152 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97 
6d straipsnio 1 b dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1b. Nepažeidžiant Reglamento (EB) 
Nr. 1107/2006, nurodant leidžiamą vežti 
bagažą gali būti nurodomi didžiausi 
vienam keleiviui leidžiamo vežti bagažo 
matmenys arba didžiausias viso vienam 
keleiviui vežti leidžiamo bagažo svoris 
arba abu šie dydžiai, netaikant apribojimo 
konkrečiam vežamo bagažo vienetų 
skaičiui.“ 

Pagrindimas 

Oro vež÷jai tur÷tų nustatyti didžiausią vežti leidžiamą bagažą nurodydami svorį arba matmenis, 
bet tur÷tų būti draudžiama riboti bagažo vienetų skaičių. 
 

 

Pakeitimas  153 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97 
6 d straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kai d÷l ypatingų aplinkybių (tokių kaip 
saugos sumetimai ar orlaivio tipo 
pakeitimas), padarytų įsigijus bilietą, 
nebegalima salone vežti daiktų, kurie yra 
leidžiamo rankinio bagažo dalis, oro 
vež÷jas gali juos vežti bagažo skyriuje, bet 
keleiviui d÷l to nepatiriant papildomų 
išlaidų. 

2. Oro vež÷jas gali nustatyti, kad min÷ti 
daiktai turi būti vežami bagažo skyriuje, 
jei jų negalima vežti salone d÷l išskirtinių, 
su saugumu susijusių sąlygų ir tam tikrų 
orlaivio ypatybių. Tokiais atvejais 
papildomų mokesčių netaikoma. 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama atsižvelgti į ypatingas aplinkybes, susijusias su orlaiviu arba saugumo 
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sumetimais, d÷l kurių gali atsirasti kliūčių vežti 6 straipsnio d punkto 1a ir 1b pastraipose 
minimus daiktus salone. 
 

 

Pakeitimas  154 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97 
6d straipsnio 2 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Jei prieš įlipant į orlaivį arba prieš 
orlaiviui pakylant rankinis bagažas iš 
orlaivio salono perdedamas į bagažo 
skyrių, keleiviui išlipant iš orlaivio jis jam 
turi būti atiduodamas kaip rankinis 
bagažas. 

 

Pakeitimas  155 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
6 e straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Bendrijos oro vež÷jas leidžia keleiviui 
įsinešti muzikos instrumentą į orlaivio 
keleivių saloną laikantis taikomų saugos 
taisyklių ir atitinkamo orlaivio techninių 
specifikacijų ir apribojimų. Muzikiniai 
instrumentai priimami vežti į orlaivio 
salone, jei tokie instrumentai gali būti 
saugiai laikomi tinkamame bagažo skyriuje 
salone arba po atitinkamu keleivio kr÷slu. 
Oro vež÷jas gali nustatyti, kad muzikos 
instrumentas yra leidžiamo keleivio 
rankinio bagažo dalis ir negali būti 
vežamas viršijant tą leidžiamą bagažą. 

1. Sąjungos oro vež÷jas leidžia keleiviui 
įsinešti muzikos instrumentą į orlaivio 
keleivių saloną laikantis taikomų saugos 
taisyklių ir atitinkamo orlaivio techninių 
specifikacijų ir apribojimų. Muzikos 
instrumentai priimami vežti orlaivio 
salone, jei tokie instrumentai gali būti 
saugiai laikomi tinkamame bagažo skyriuje 
salone arba po atitinkamu keleivio kr÷slu. 
Jei muzikos instrumentas priimamas vežti 
orlaivio salone, jis yra leidžiamo keleivio 
rankinio bagažo dalis. Oro vež÷jas gali 
nustatyti, kad būtų taikomi papildomi 
mokesčiai už papildomą rankinį bagažą, 
vežamą viršijant tą leidžiamą bagažą. 
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Pakeitimas  156 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
6 e straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kai muzikos instrumentas yra per didelis 
saugiai laikyti tinkamame bagažo skyriuje 
salone arba po atitinkamu keleivio kr÷slu, 
oro vež÷jas gali paprašyti sumok÷ti antrą 
susisiekimo kainą, kai tokie muzikos 
instrumentai vežami kaip rankinis bagažas 
ant antros vietos. Nusipirkus antrą vietą, 
oro vež÷jas tur÷tų d÷ti pagrįstų pastangų, 
kad keleivis būtų pasodintas greta 
atitinkamo muzikos instrumento. Kai toks 
skyrius yra ir kai paprašoma, muzikos 
instrumentai yra vežami šildomame 
orlaivio krovinių skyriuje laikantis 
taikomų saugos taisyklių, erdv÷s 
apribojimų ir atitinkamo orlaivio 
techninių specifikacijų. Oro vež÷jas 
aiškiai nurodo sąlygas, kuriomis vežami 
muzikos instrumentai, ir taikomus 
mokesčius. 

2. Kai muzikos instrumentas yra per didelis 
saugiai laikyti tinkamame bagažo skyriuje 
salone arba po atitinkamu keleivio kr÷slu, 
oro vež÷jas gali paprašyti sumok÷ti antrą 
susisiekimo kainą, kai tokie muzikos 
instrumentai vežami kaip rankinis bagažas 
ant antros vietos. Tokiai papildomai 
susisiekimo kainai atitinkamas oro uoste 
mokamas išvykimo mokestis netaikomas. 
Nusipirkus antrą vietą, oro vež÷jas turi d÷ti 
pagrįstų pastangų, kad keleivis būtų 
pasodintas greta atitinkamo muzikos 
instrumento. 

Pagrindimas 

Siekiant patobulinti straipsnio struktūrą, išbrauktas tekstas padalintas į dvi dalis ir įterptas į 6e 
straipsnio naujas 2a ir 2b dalis.  
 

Pakeitimas  157 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
6 e straipsnio 2 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „2a. Kai toks vietos yra ir kai paprašoma, 
muzikos instrumentai yra vežami 
šildomame orlaivio krovinių skyriuje 
laikantis taikomų saugos taisyklių, erdv÷s 
apribojimų ir atitinkamo orlaivio 
techninių specifikacijų. Oro vež÷jai 
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užtikrina, kad muzikos instrumentai būtų 
aiškiai žymimi specialiomis etiket÷mis, 
kad su jais būtų atitinkamai elgiamasi. 
Orlaivio krovinių skyriuje instrumentus 
leidžiama vežti tik atitinkamai juos 
supakavus į specialų jiems skirtą tvirtą ir 
(arba) kietą kiautą turintį konteinerį.“ 

 

 

Pakeitimas  158 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio 1 dalies 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97 
6e straipsnio 2 b dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2b. Oro vež÷jas aiškiai rezervacijoje ir jos 
sąlygose nurodo pagrindą, kuriuo bus 
vežami muzikos instrumentai, įskaitant 
taikomus mokesčius ir atitinkamame 
orlaivyje esančią įrangą, skirtą muzikos 
instrumentams vežti, ir šios įrangos 
matmenis. Jei reikia rezervuoti antrą 
vietą, keleiviams sudaroma galimyb÷ tai 
padaryti internetu. 

 

Pakeitimas  159 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 2027/97 
6f straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6f straipsnis 

 1. Komisijai padeda Keleivių teisių 
komitetas. Šis komitetas – tai Reglamente 
(ES) Nr. 182/2011 apibr÷žtas komitetas. 

 2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomas 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 
straipsnis. 
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Pakeitimas  160 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 priedas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
I priedo įžangin÷ dalis  
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 „Priedas. Neišsamus aplinkybių, laikomų 
ypatingomis aplinkyb÷mis taikant šį 
reglamentą, sąrašas 

„Priedas. Išsamus aplinkybių, laikomų 
ypatingomis aplinkyb÷mis taikant šį 
reglamentą, sąrašas 

Pagrindimas 

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą d÷l „ypatingų aplinkybių“ sąvokos apibr÷žties, sąrašas tur÷tų 
būti galutinis. 
 

 

Pakeitimas  161 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 priedas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 

I priedo 1 dalies ii punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii. technin÷s problemos, kurios nebūdingos 
įprastiniam orlaivio naudojimui, tokios 
kaip defekto nustatymas vykdant 
atitinkamą skrydį, ir kurios neleidžia 
normaliai tęsti naudojimo; arba gr÷smę 
skrydžio saugai keliantis pasl÷ptas 
gamybos defektas, kurį atskleid÷ 
gamintojas ar kompetentinga institucija; 

ii. gr÷smę skrydžiui keliančios technin÷s 
problemos, trikdančios orlaivio veikimą, 
kurias tiesiogiai lemia pasl÷ptas gamybos 
defektas, kurį oficialiai pripažino 
gamintojas arba kompetentinga institucija 
ir kurios kilo atliekant tikrinimo prieš 
skrydį procedūras arba po to, kai orlaivį 
buvo leista eksploatuoti; 

Pagrindimas 

Taktinis pakeitimas, prieštaraujantis 101 pakeitimui? 
 

 

Pakeitimas  162 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 priedas 
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Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
1 priedo 1 dalies ii a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 iia. gedimas d÷l paukščio atsitrenkimo; 

Pagrindimas 

Paukščių elgsenos ore neįmanoma valdyti ir, nepaisant visų oro vež÷jų atsargumo priemonių, 
jie negali to kontroliuoti. 
 

 

Pakeitimas  163 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 priedas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
1 priedo 1 dalies iii punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iii. pavojai saugumui, sabotažo ar 
terorizmo veiksmai, d÷l kurių neįmanoma 
saugiai vykdyti skrydį; 

iii. karas, politiniai neramumai, sabotažo 
ar terorizmo veiksmai, d÷l kurių 
neįmanoma saugiai vykdyti skrydžio; 

 

 

Pakeitimas  164 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 priedas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
1 priedo 1 dalies i v punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iv. gyvybei gr÷smę keliantis pavojus 
sveikatai ar skubios medicinos pagalbos 
atvejai, kuriais reikia nutraukti ar kitur 
nukreipti atitinkamą skrydį; 

iv. pavojus sveikatai ar skubios medicinos 
pagalbos atvejai, kuriais reikia nutraukti ar 
kitur nukreipti atitinkamą skrydį; 

 

 

Pakeitimas  165 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 priedas 
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Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
1 priedo 1 dalies v punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

oro eismo valdymo apribojimai ar oro 
erdv÷s arba oro uosto uždarymas; 

v. nenumatyti oro eismo valdymo 
apribojimai ar nenumatytas oro erdv÷s 
uždarymas, įskaitant nusileidimo tako 
uždarymą valdžios institucijų nurodymu; 

 

 

Pakeitimas  166 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 priedas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
1 priedo 1 dalies vi punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

vi. su skrydžio sauga nesuderinamos 
meteorologin÷s sąlygos; taip pat 

vi. su skrydžio sauga nesuderinamos 
meteorologin÷s sąlygos arba kai min÷tos 
sąlygos suk÷l÷ orlaivio gedimus skrydžio 
metu arba keleiviams laukiant orlaivyje 
po to, kai gautas leidimas orlaivį 
eksploatuoti, ir d÷l to neįmanoma saugiai 
vykdyti skrydžio, taip pat 

 

 

Pakeitimas  167 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 priedas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
1 priedo 1 dalies vii punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

vii. skrydį vykdančio oro vež÷jo arba 
pagrindinių paslaugų teik÷jų, tokių kaip 
oro uostai ir oro navigacijos paslaugų 
teik÷jai, darbuotojų darbo ginčai. 

vii. nenumatyti skrydį vykdančio oro 
vež÷jo arba pagrindinių paslaugų teik÷jų, 
tokių kaip oro uostai ir oro navigacijos 
paslaugų teik÷jai, darbuotojų darbo ginčai. 

 

 

Pakeitimas  168 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
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1 priedas 
Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 
1 priedo 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Ypatingomis aplinkyb÷mis nelaikoma: Išbraukta. 

i. technin÷s problemos, kurios būdingos 
įprastiniam orlaivio naudojimui, tokios 
kaip problema, nustatyta per einamąją 
techninę priežiūrą ar prieš skrydį 
tikrinant orlaivį, ar problema, kuri kyla 
d÷l to, kad tokia priežiūra ar patikrinimas 
prieš skrydį tinkamai neatlikti; taip pat 

 

ii. kai n÷ra skrydžio įgulos ar keleivių 
salono įgulos (išskyrus, kai priežastis – 
darbo ginčai). 

 

 

 

 
 


