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29.1.2014 A7-0020/176 

Amendement  176 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle e.a. 

 

Verslag A7-0020/2014 

Georges Bach 

Compensatie en bĳstand aan luchtreizigers bĳ instapweigering en annulering of langdurige 

vertraging van vluchten 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 3 – letter b 

Verordening (EG) nr. 261/2004 

Artikel 4 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Leden 1, 2 en 3 zijn eveneens van 

toepassing op retourtickets als de 

passagier de toegang tot de terugvlucht 

wordt geweigerd omdat hij/zij de 

heenvlucht niet heeft genomen of daarvoor 

geen toeslag heeft betaald. 

4. Het is verboden de toegang tot de 

terugvlucht of verdere vlucht te weigeren 

omdat de passagier de heenvlucht of een 

gedeelte van het traject niet heeft 

genomen. Als passagiers tegen hun wil het 

instappen wordt geweigerd op deze 

gronden, zijn de leden 1 en 2 van 

toepassing. Daarnaast compenseert de 

luchtvaartmaatschappij die de vlucht 

uitvoert, de betrokken passagiers 

onmiddellijk overeenkomstig artikel 7 en 

verleent ze hun bijstand overeenkomstig 

de artikelen 8 en 9. 

Or. en 

Motivering 

Het is verboden de toegang tot de terugvlucht of verdere vlucht te weigeren op grond van het 

feit dat de passagier de heenvlucht of een gedeelte van het traject niet heeft genomen. Dit is 

de bedoeling van amendement 25 van de rapporteur. Komt overeen met 

compromisamendement 2 van IMCO + amendement 59 van TRAN. 
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29.1.2014 A7-0020/177 

Amendement  177 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle e.a. 

 

Verslag A7-0020/2014 

Georges Bach 

Compensatie en bĳstand aan luchtreizigers bĳ instapweigering en annulering of langdurige 

vertraging van vluchten 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 5 

Verordening (EG) nr. 261/2004 

Artikel 6 – lid 1 – punt i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) als de vertraging minstens twee uur 

bedraagt: de in artikel 9, lid 1, onder a), en 

in artikel 9, lid 2, vermelde bijstand; en 

tevens 

i) de in artikel 9, lid 1, onder a), en in 

artikel 9, lid 2, vermelde bijstand; en 

tevens 

Or. en 

Motivering 

Het mag niet zo zijn dat een passagier eerst 2 uur moet wachten voordat hij/zij een glas water 

krijgt. 
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29.1.2014 A7-0020/178 

Amendement  178 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle e.a. 

 

Verslag A7-0020/2014 

Georges Bach 

Compensatie en bĳstand aan luchtreizigers bĳ instapweigering en annulering of langdurige 

vertraging van vluchten 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 5 

Verordening (EG) nr. 261/2004 

Artikel 6 – lid 1 – punt ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) als de vertraging minstens vijf uur 

bedraagt en één of meerdere nachten 

omvat: de in artikel 9, lid 1, onder b) en c), 

vermelde bijstand; en tevens 

ii) als de vertraging minstens drie uur 

bedraagt: de in artikel 8, lid 1, vermelde 

bijstand. 

Or. en 

Motivering 

De volgorde van punten ii) en iii) moet worden omgekeerd. 
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29.1.2014 A7-0020/179 

Amendement  179 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle e.a. 

 

Verslag A7-0020/2014 

Georges Bach 

Compensatie en bĳstand aan luchtreizigers bĳ instapweigering en annulering of langdurige 

vertraging van vluchten 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 5 

Verordening (EG) nr. 261/2004 

Artikel 6 – lid 1 – punt iii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iii) als de vertraging minstens vijf uur 

bedraagt: de in artikel 8, lid 1, onder a), 

vermelde bijstand. 

iii) als de vertraging minstens drie uur 

bedraagt en één of meerdere nachten 

omvat: de in artikel 9, lid 1, onder b) en c), 

vermelde bijstand; en tevens 

Or. en 

Motivering 

De volgorde van punten ii) en iii) moet worden omgekeerd. 
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29.1.2014 A7-0020/180 

Amendement  180 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle e.a. 

 

Verslag A7-0020/2014 

Georges Bach 

Compensatie en bĳstand aan luchtreizigers bĳ instapweigering en annulering of langdurige 

vertraging van vluchten 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 5 

Verordening (EG) nr. 261/2004 

Artikel 6 – lid 2 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) vijf uur of meer na de geplande 

aankomsttijd voor alle 

intracommunautaire reizen en voor reizen 

van/naar derde landen van hoogstens 3 500 

km; 

a) drie uur of meer na de geplande 

aankomsttijd voor alle reizen binnen de 

Unie, met inbegrip van overzeese 

departementen van de lidstaten, en voor 

reizen van/naar derde landen van hoogstens 

3 500 km; 

Or. en 

Motivering 

De maximale duur moet worden gebaseerd op bestaande jurisprudentie. In elk geval moet 

deze regel ook van toepassing zijn op de overzeese departementen van de EU-lidstaten. 
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29.1.2014 A7-0020/181 

Amendement  181 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle e.a. 

 

Verslag A7-0020/2014 

Georges Bach 

Compensatie en bĳstand aan luchtreizigers bĳ instapweigering en annulering of langdurige 

vertraging van vluchten 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 5 

Verordening (EG) nr. 261/2004 

Artikel 6 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) negen uur of meer na de geplande 

aankomsttijd voor reizen van/naar derde 

landen tussen 3 500 en 6 000 km; 

b) vijf uur of meer na de geplande 

aankomsttijd voor reizen van/naar derde 

landen van 3 500 km of meer; 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0020/182 

Amendement  182 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle e.a. 

 

Verslag A7-0020/2014 

Georges Bach 

Compensatie en bĳstand aan luchtreizigers bĳ instapweigering en annulering of langdurige 

vertraging van vluchten 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – punt 5 

Verordening (EG) nr. 261/2004 

Artikel 6 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) twaalf uur of meer na de geplande 

aankomsttijd voor reizen van/naar derde 

landen van 6 000 km of meer. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Er moet een maximum zijn van twee verschillende categorieën. 

 

 


