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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.1.2014 A7-0020/176 

Módosítás  176 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle és mások 

 

Jelentés A7-0020/2014 

Georges Bach 

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

nyújtandó kártalanítás és segítség 

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 3 pont – b pont 

261/2004/EK rendelet 

4 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

jegyekre is alkalmazni kell, ha a 

visszaúton az utas beszállását azon az 

alapon utasítják vissza, hogy az odaútra 

szóló jegyet nem vette igénybe, vagy e 

célból nem fizetett további díjat. 

(4) Tilos a visszaúton vagy a csatlakozó 

járaton az utas beszállásának 

visszautasítása azon az alapon, hogy az 

odaútra szóló jegyet nem vette igénybe, 

vagy a jegyet csak az út egy bizonyos 

szakaszára vette igénybe. Ha ilyen alapon 

akaratuk ellenére visszautasítják az 

utasok beszállását, az (1) és a (2) 

bekezdést kell alkalmazni. Ezen 

túlmenıen, az üzemeltetı légi fuvarozó 

haladéktalanul megtéríti az érintett utasok 

kárát a 7. cikkel összhangban, valamint a 

8. és 9. cikkel összhangban segítséget 

nyújt számukra. 

Or. en 

Indokolás 

A visszaúton vagy a csatlakozó járaton az utas beszállását nem lehet visszautasítani azon az 

alapon, hogy az odaútra szóló jegyet nem vette igénybe, vagy a jegyet csak az út egy bizonyos 

szakaszára vette igénybe. Ez volt a vélemény elıadója által beterjesztett 25. módosítás célja. 

Ez megegyezik az IMCO 2. megegyezéses módosításával és a TRAN 59. módosításával. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.1.2014 A7-0020/177 

Módosítás  177 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle és mások 

 

Jelentés A7-0020/2014 

Georges Bach 

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

nyújtandó kártalanítás és segítség 

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 pont 

261/2004/EK rendelet 

6 cikk – 1 bekezdés – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. legalább két órás késés esetén felajánlja 

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

(2) bekezdésében elıírt segítséget; és 

i. a 9. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 

és a 9. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott segítséget; és 

Or. en 

Indokolás 

Nem helyes, hogy egy utas csak 2 óra várakozás után kap egy pohár vizet. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.1.2014 A7-0020/178 

Módosítás  178 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle és mások 

 

Jelentés A7-0020/2014 

Georges Bach 

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

nyújtandó kártalanítás és segítség 

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 pont 

261/2004/EK rendelet 

6 cikk – 1 bekezdés – ii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. legalább öt órás késés esetén, ha a késés 

egy vagy több éjszakára is kiterjed, 

felajánlja a 9. cikk (1) bekezdésének b) 

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

pontjában elıírt segítséget; és 

ii. legalább háromórás késés esetén 

felajánlja a 8. cikk (1) bekezdésében elıírt 

segítséget. 

Or. en 

Indokolás 

Az ii. és iii. pont sorrendjét meg kell fordítani. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.1.2014 A7-0020/179 

Módosítás  179 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle és mások 

 

Jelentés A7-0020/2014 

Georges Bach 

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

nyújtandó kártalanítás és segítség 

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 pont 

261/2004/EK rendelet 

6 cikk – 1 bekezdés – iii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. legalább öt órás késés esetén felajánlja 

a 8. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 

elıírt segítséget. 

iii. legalább háromórás késés esetén, ha a 

késés egy vagy több éjszakára is kiterjed, 

felajánlja a 9. cikk (1) bekezdésének b) 

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

pontjában elıírt segítséget; és 

Or. en 

Indokolás 

Az ii. és iii. pont sorrendjét meg kell fordítani. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.1.2014 A7-0020/180 

Módosítás  180 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle és mások 

 

Jelentés A7-0020/2014 

Georges Bach 

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

nyújtandó kártalanítás és segítség 

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 pont 

261/2004/EK rendelet 

6 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) EU-n belüli utazások és harmadik 

országból induló/oda érkezı, 3500 km-nél 

rövidebb utazások esetében a menetrend 

szerinti érkezési idıponthoz képest öt órás 

vagy annál hosszabb késéssel érkeznek 

meg; 

a) EU-n belüli utazások és harmadik 

országból induló/oda érkezı, 3500 km-nél 

rövidebb utazások esetében – beleértve a 

tagállamok tengerentúli területeit is – a 

menetrend szerinti érkezési idıponthoz 

képest háromórás vagy annál hosszabb 

késéssel érkeznek meg; 

Or. en 

Indokolás 

A maximális idıtartamnak a meglévı ítélkezési gyakorlathoz kell igazodnia. Emellett e 

szabályozást az EU-hoz tartozó tengerentúli területekre is alkalmazni kell. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.1.2014 A7-0020/181 

Módosítás  181 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle és mások 

 

Jelentés A7-0020/2014 

Georges Bach 

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

nyújtandó kártalanítás és segítség 

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 pont 

261/2004/EK rendelet 

6 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) harmadik országból induló/oda érkezı, 

3500 km-tıl 6000 km-ig terjedı utazások 

esetében a menetrend szerinti érkezési 

idıponthoz képest kilenc órás vagy annál 

hosszabb késéssel érkeznek meg; 

b) harmadik országból induló/oda érkezı, 

3500 km-nél hosszabb utazások esetében a 

menetrend szerinti érkezési idıponthoz 

képest ötórás vagy annál hosszabb késéssel 

érkeznek meg; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

29.1.2014 A7-0020/182 

Módosítás  182 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle és mások 

 

Jelentés A7-0020/2014 

Georges Bach 

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

nyújtandó kártalanítás és segítség 

COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 2013/0072(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 pont 

261/2004/EK rendelet 

6 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(c) harmadik országokból induló/oda 

érkezı, 6000 km-nél hosszabb utazások 

esetében a menetrend szerinti érkezési 

idıponthoz képest tizenkét órás vagy 

annál hosszabb késéssel érkeznek meg. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Legfeljebb két különbözı besorolás lehet. 

 

 


