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29.1.2014 A7-0020/176 

Pakeitimas  176 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle ir kiti 

 

Pranešimas A7-0020/2014 

Georges Bach 

Kompensavimas ir pagalba keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atid÷jimo 

ilgam laikui atveju 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 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. Negalima atsisakyti vežti keleivį 

grįžtamąja kelione arba tolesniu skrydžiu 

remiantis tuo, kad jis neskrido į priekį ar 

nepasinaudojo vienu iš biliete numatytų 

kelion÷s segmentų. Jeigu d÷l tokių 

priežasčių atsisakoma vežti keleivius 

neatsižvelgiant į jų norą, taikomos 1 ir 2 

dalys. Be to, oro vež÷jas nedelsiant 

suteikia kompensaciją atitinkamiems 

keleiviams pagal7 straipsnio nuostatas, ir 

padeda jiems pagal 8 ir 9 straipsnių 

nuostatas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Negali būti atsisakoma vežti keleivį grįžtamąja kelione arba tolesniu skrydžiu remiantis tuo, 
kad jis neskrido į priekį ar nepasinaudojo vienu iš biliete numatytų kelion÷s segmentų. Tai 
buvo numatyta praneš÷jo pateiktame 25 pakeitime. Atitinka IMCO komiteto 2 kompromisinį 
pakeitimą ir TRAN komiteto 59 pakeitimą. 
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29.1.2014 A7-0020/177 

Pakeitimas  177 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle ir kiti 

 

Pranešimas A7-0020/2014 

Georges Bach 

Kompensavimas ir pagalba keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atid÷jimo 

ilgam laikui atveju 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 5 punktas 

Reglamentas (EB) Nr.261/2004 

6 straipsnio 1 dalies i punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) kai atidedama ne mažiau kaip dviem 

valandoms – 9 straipsnio 1 dalies a punkte 

ir 9 straipsnio 2 dalyje nurodytą pagalbą; 

taip pat 

i) 9 straipsnio 1 dalies a punkte ir 9 

straipsnio 2 dalyje nurodytą pagalbą; taip 

pat 

Or. en 

Pagrindimas 

Taip negali būti, kad keleivis turi laukti dvi valandas, kol gaus stiklinę vandens. 



 

AM\1017362LT.doc  PE527.279v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

29.1.2014 A7-0020/178 

Pakeitimas  178 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle ir kiti 

 

Pranešimas A7-0020/2014 

Georges Bach 

Kompensavimas ir pagalba keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atid÷jimo 

ilgam laikui atveju 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 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 – 8 straipsnio 1 dalyje 

nurodytą pagalbą. 

Or. en 

Pagrindimas 

ii) ir iii) papunkčiai tur÷tų būti sukeisti vietomis. 
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29.1.2014 A7-0020/179 

Pakeitimas  179 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle ir kiti 

 

Pranešimas A7-0020/2014 

Georges Bach 

Kompensavimas ir pagalba keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atid÷jimo 

ilgam laikui atveju 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 5 punktas 

Reglamentas (EB) Nr.261/2004 

6 straipsnio 1 dalies iii punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iii) kai atidedama ne mažiau kaip 

penkioms valandoms – 8 straipsnio 1 

dalies a punkte nurodytą pagalbą. 

iii) kai atidedama ne mažiau kaip trims 

valandoms ir atid÷jimas trunka vieną ar 

kelias naktis – 9 straipsnio 1 dalies b ir c 

punktuose nurodytą pagalbą; taip pat 

Or. en 

Pagrindimas 

ii) ir iii) papunkčiai tur÷tų būti sukeisti vietomis. 
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29.1.2014 A7-0020/180 

Pakeitimas  180 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle ir kiti 

 

Pranešimas A7-0020/2014 

Georges Bach 

Kompensavimas ir pagalba keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atid÷jimo 

ilgam laikui atveju 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 5 punktas 

Reglamentas (EB) Nr.261/2004 

6 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

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 

trečiąsias šalis ir iš jų; 

a) per tris valandas ar daugiau nuo 

tvarkaraštyje numatyto atvykimo laiko 

visose kelion÷se Sąjungos viduje, įskaitant 

valstybių narių užjūrio departamentus, ir 

ne daugiau kaip 3500 km nuotolio 

kelion÷se į trečiąsias šalis ir iš jų; 

Or. en 

Pagrindimas 

Ilgiausia trukm÷ tur÷tų būti nustatoma pagal esamą teismų praktiką. Ši nuostata taip pat 
tur÷tų būti taikoma ES priklausantiems užjūrio departamentams. 
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29.1.2014 A7-0020/181 

Pakeitimas  181 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle ir kiti 

 

Pranešimas A7-0020/2014 

Georges Bach 

Kompensavimas ir pagalba keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atid÷jimo 

ilgam laikui atveju 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 5 punktas 

Reglamentas (EB) Nr.261/2004 

6 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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 didesnio 

nei 3500 km nuotolio kelion÷se į trečiąsias 

šalis ir iš jų; 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0020/182 

Pakeitimas  182 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle ir kiti 

 

Pranešimas A7-0020/2014 

Georges Bach 

Kompensavimas ir pagalba keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atid÷jimo 

ilgam laikui atveju 

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

Pasiūlymas d÷l reglamento 

1 straipsnio 5 punktas 

Reglamentas (EB) Nr.261/2004 

6 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) per dvylika valandų ar daugiau nuo 

tvarkaraštyje numatyto atvykimo 6000 km 

ar didesnio nuotolio kelion÷se į trečiąsias 

šalis ir iš jų. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Tur÷tų būti ne daugiau kaip dvi skirtingos kategorijos. 

 

 


