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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

29.1.2014 A7-0020/176 

Muudatusettepanek  176 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle ja teised 

 
Raport A7-0020/2014 

Georges Bach 

Reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise 
eest antav hüvitis ja abi 
COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 261/2004 
Artikkel 4 – lõige 4 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse ka 
tagasisõidupiletite suhtes, kui reisija 
jäetakse maha tagasilennust, kuna ta ei 
kasutanud väljalennuks ostetud piletit või 
ei maksnud sellekohast lisatasu. 

4. Keelatud on jätta reisija tagasi- või 
edasilennust maha põhjendusega, et ta 
jättis kas täielikult või osaliselt 

kasutamata väljalennuks ostetud pileti. 
Kui reisijaid ei lasta pardale sellise 

põhjendusega, kuigi nad selleks soovi 

avaldavad, kohaldatakse lõikeid 1 ja 2. 

Lisaks maksab tegutsev lennuettevõtja 

reisijatele viivitamata hüvitist vastavalt 

artiklile 7 ning abistab neid vastavalt 

artiklitele 8 ja 9. 

Or. en 

Selgitus 

Reisijat ei või jätta tagasi- või edasilennust maha põhjendusega, et ta jättis kas täielikult või 

osaliselt kasutamata väljalennuks ostetud pileti. See oli raportööri muudatusettepaneku 25 

mõte. Vastab IMCO kompromissmuudatusettepanekule 2 + TRAN-i muudatusettepanek 59. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
29.1.2014 A7-0020/177 

Muudatusettepanek  177 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle ja teised 

 
Raport A7-0020/2014 

Georges Bach 

Reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise 
eest antav hüvitis ja abi 
COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 5 

Määrus (EÜ) nr 261/2004 
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) artikli 9 lõike 1 punktis a ja artikli 9 
lõikes 2 osutatud abi, kui lend hilineb 
vähemalt kaks tundi, ning 

i) artikli 9 lõike 1 punktis a ja artikli 9 
lõikes 2 osutatud abi; ning 

Or. en 

Selgitus 

Ei saa pidada õigeks, et reisija peab kaks tundi ootama, enne kui talle klaas vett antakse. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
29.1.2014 A7-0020/178 

Muudatusettepanek  178 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle ja teised 

 
Raport A7-0020/2014 

Georges Bach 

Reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise 
eest antav hüvitis ja abi 
COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 5 

Määrus (EÜ) nr 261/2004 
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt ii 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) artikli 9 lõike 1 punktides b ja c 
osutatud abi, kui lend hilineb vähemalt viis 
tundi ja hilinemine hõlmab üht või mitut 

ööd; ning 

ii) artikli 8 lõikes 1 osutatud abi, kui lend 
hilineb vähemalt kolm tundi; ning 

Or. en 

Selgitus 

Punktide ii) ja iii) järjekord tuleks omavahel vahetada. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
29.1.2014 A7-0020/179 

Muudatusettepanek  179 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle ja teised 

 
Raport A7-0020/2014 

Georges Bach 

Reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise 
eest antav hüvitis ja abi 
COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 5 

Määrus (EÜ) nr 261/2004 
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt iii 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

iii) artikli 8 lõike 1 punktis a osutatud abi, 
kui lend hilineb vähemalt viis tundi. 

iii) artikli 9 lõike 1 punktides b ja c 
osutatud abi, kui lend hilineb vähemalt 
kolm tundi ja hilinemine hõlmab üht või 

mitut ööd. 

Or. en 

Selgitus 

Punktide ii) ja iii) järjekord tuleks omavahel vahetada. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
29.1.2014 A7-0020/180 

Muudatusettepanek  180 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle ja teised 

 
Raport A7-0020/2014 

Georges Bach 

Reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise 
eest antav hüvitis ja abi 
COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 5 

Määrus (EÜ) nr 261/2004 
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) viis tundi pärast kavandatud 
saabumisaega või hiljem kõikide 
ühendusesiseste lennureiside puhul ja 
kolmandatesse riikidesse suunduvate / 
kolmandatest riikidest saabuvate 3 500 
kilomeetri pikkuste või lühemate 
lennureiside puhul; 

a) kolm tundi pärast kavandatud 
saabumisaega või hiljem kõikide 
liidusiseste, sh liikmesriikide 

ülemereterritooriume hõlmavate 
lennureiside puhul ja kolmandatesse 
riikidesse suunduvate / kolmandatest 
riikidest saabuvate 3 500 kilomeetri 
pikkuste või lühemate lennureiside puhul; 

Or. en 

Selgitus 

Maksimaalse kestuse määramisel tuleks arvesse võtta senist kohtupraktikat. Käesolev säte 

peaks hõlmama ka ELi kuuluvaid ülemereterritooriume. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
29.1.2014 A7-0020/181 

Muudatusettepanek  181 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle ja teised 

 
Raport A7-0020/2014 

Georges Bach 

Reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise 
eest antav hüvitis ja abi 
COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 5 

Määrus (EÜ) nr 261/2004 
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) üheksa tundi pärast kavandatud 
saabumisaega või hiljem kolmandatesse 
riikidesse suunduvate / kolmandatest 
riikidest saabuvate 3 500 kuni 6 000 
kilomeetri pikkuste lennureiside puhul; 

b) viis tundi pärast kavandatud 
saabumisaega või hiljem kolmandatesse 
riikidesse suunduvate / kolmandatest 
riikidest saabuvate pikemate kui 3 500 
kilomeetri pikkuste lennureiside puhul; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
29.1.2014 A7-0020/182 

Muudatusettepanek  182 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle ja teised 

 
Raport A7-0020/2014 

Georges Bach 

Reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise 
eest antav hüvitis ja abi 
COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 5 

Määrus (EÜ) nr 261/2004 
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) kaksteist tundi pärast kavandatud 

saabumisaega või hiljem kolmandatesse 

riikidesse suunduvate / kolmandatest 

riikidest saabuvate 6 000 kilomeetri 

pikkuste või pikemate lennureiside puhul. 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Peaks olema kõige rohkem kaks eri kategooriat. 

 
 


