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29.1.2014 A7-0020/176 

Alteração  176 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle e outros 

 

Relatório A7-0020/2014 

Georges Bach 

A indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de 

embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 3 – alínea b) 

Regulamento (CE) n.° 261/2004 

Artigo 4 – n.° 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Os n.°s 1, 2 e 3 também se aplicam aos 

bilhetes de ida e volta, em caso de recusa 

de embarque do passageiro na viagem de 

volta pelo facto de não ter realizado a 

viagem de ida ou não ter pago uma taxa 

adicional para o efeito. 

4. A recusa de embarque do passageiro na 

viagem de volta ou no voo de ligação pelo 

facto de não ter realizado a viagem de ida 

ou uma etapa de voo é proibida. Se for 

recusado o embarque dos passageiros 

contra a sua vontade por esses motivos, os 

n.ºs 1 e 2 são aplicáveis. Para além disso, 

a transportadora aérea operadora deve 

indemnizar imediatamente os passageiros 

afetados nos termos do artigo 7.º e 

prestar-lhes assistência nos termos dos 

artigos 8.º e 9.º. 

Or. en 

Justificação 

O embarque no voo de volta ou no voo de ligação não pode ser recusado pelo facto de o 
passageiro não ter realizado a viagem de ida ou uma etapa de voo. Era o que se pretendia 
com a alteração 25 do relator. Corresponde à alteração de compromisso 2 IMCO + alt. 59 
TRAN. 
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29.1.2014 A7-0020/177 

Alteração  177 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle e outros 

 

Relatório A7-0020/2014 

Georges Bach 

A indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de 

embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 5 

Regulamento (CE) n.° 261/2004 

Artigo 6 – n.° 1 – alínea i) 

 

Texto da Comissão Alteração 

i) quando o atraso for de, pelo menos, 

duas horas, a assistência especificada na 

alínea a) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 9.°; e 

i) a assistência especificada na alínea a) do 

n.º 1 e no n.º 2 do artigo 9.º; assim como 

Or. en 

Justificação 

É inadmissível que um passageiro tenha de esperar duas horas até receber um copo de água. 
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29.1.2014 A7-0020/178 

Alteração  178 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle e outros 

 

Relatório A7-0020/2014 

Georges Bach 

A indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de 

embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 5 

Regulamento (CE) n.° 261/2004 

Artigo 6 – n.° 1 – alínea ii) 

 

Texto da Comissão Alteração 

ii) quando o atraso for de, pelo menos, 

cinco horas e incluir uma ou várias noites, 

a assistência especificada nas alíneas b) e 

c) do n.º 1 do artigo 9.º; assim como 

ii) quando o atraso for de, pelo menos, três 

horas, a assistência especificada no n.º 1 do 

artigo 8.º. 

Or. en 

Justificação 

A ordem das alíneas ii) e iii) deve ser alterada. 
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29.1.2014 A7-0020/179 

Alteração  179 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle e outros 

 

Relatório A7-0020/2014 

Georges Bach 

A indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de 

embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 5 

Regulamento (CE) n.° 261/2004 

Artigo 6 – n.° 1 – alínea iii) 

 

Texto da Comissão Alteração 

iii) quando o atraso for de, pelo menos, 

cinco horas, a assistência especificada na 

alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º. 

iii) quando o atraso for de, pelo menos, três 

horas e incluir uma ou várias noites, a 

assistência especificada nas alíneas b) e c) 

do n.º 1 do artigo 9.º; assim como 

Or. en 

Justificação 

A ordem das alíneas ii) e iii) deve ser alterada. 
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29.1.2014 A7-0020/180 

Alteração  180 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle e outros 

 

Relatório A7-0020/2014 

Georges Bach 

A indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de 

embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 5 

Regulamento (CE) n.° 261/2004 

Artigo 6 – n.° 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Cinco ou mais horas depois da hora 

programada de chegada no caso das 

viagens dentro do território da UE e das 

viagens de/para países terceiros de 3 500 

quilómetros ou menos; 

a) Três ou mais horas depois da hora 

programada de chegada no caso das 

viagens dentro do território da União, 

incluindo os territórios ultramarinos dos 

Estados-Membros, e das viagens de/para 

países terceiros de 3 500 quilómetros ou 

menos; 

Or. en 

Justificação 

A duração máxima deve orientar-se pela jurisprudência existente. Esta disposição deverá 
aplicar-se também aos territórios ultramarinos pertencentes à UE. 
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29.1.2014 A7-0020/181 

Alteração  181 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle e outros 

 

Relatório A7-0020/2014 

Georges Bach 

A indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de 

embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 5 

Regulamento (CE) n.° 261/2004 

Artigo 6 – n.° 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Nove ou mais horas depois da hora 

programada de chegada no caso das 

viagens de/para países terceiros entre 

3 500 e 6 000 quilómetros; 

b) Cinco ou mais horas depois da hora 

programada de chegada no caso das 

viagens de/para países terceiros de mais de 

3 500 quilómetros; 

Or. en 
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29.1.2014 A7-0020/182 

Alteração  182 

Hans-Peter Mayer, Kerstin Westphal, Heide Rühle e outros 

 

Relatório A7-0020/2014 

Georges Bach 

A indemnização e a assistência aos passageiros dos transportes aéreos em caso de recusa de 

embarque e de cancelamento ou atraso considerável dos voos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – ponto 5 

Regulamento (CE) n.° 261/2004 

Artigo 6 – n.° 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Doze ou mais horas depois da hora 

programada de chegada no caso das 

viagens de/para países terceiros de 6 000 

quilómetros ou mais. 

Suprimido  

Or. en 

Justificação 

Deverão existir duas categorias diferentes, no máximo. 

 

 


