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Kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och 

inställda eller kraftigt försenade flygningar ***I 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 5 februari 2014 om förslaget till 

Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 261/2004 

om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare 

vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och av 

förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende 

lufttransport av passagerare och deras bagage (COM(2013)0130 – C7-0066/2013 – 

2013/0072(COD)) 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2013)0130), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C7-0066/2013), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 

11 juli 20131, 

– efter att ha hört Regionkommittén, 

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från 

utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0020/2014). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet 

om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

                                                 
1  EUT C 327, 12.11.2013, s. 115. 



P7_TC1-COD(2013)0072 

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen 5 februari 2014 inför 

antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om ändring 

av förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om 

kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller 

kraftigt försenade flygningar och av förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags 

skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT 

DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 100.2, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, 

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande1,  

med beaktande av Regionkommitténs yttrande2, 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet3, och 

                                                 
1 EUT C 327, 12.11.2013, s. 115 
2 EUT C , , s. . 
3  Europaparlamentets ståndpunkt av den 5 februari 2014. 



av följande skäl: 

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 om kompensation och 

assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt 

försenade flygningar1 och rådets förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags 

skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage2 har 

avsevärt bidragit till att skydda flygpassagerares rättigheter när deras resplaner 

ändras till följd av nekad ombordstigning, kraftiga förseningar, inställda flyg eller 

förlorat eller skadat bagage. 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 

om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till 

passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade 

flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 

17.2.2004, s. 1). 
2 Rådets förordning (EG) nr 2027/97 av den 9 oktober 1997 om lufttrafikföretags 

skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage (EGT L 

285, 17.10.1997, s. 1). 



(2) Vid genomförandet av rättigheterna enligt dessa förordningar har emellertid ett antal 

brister uppenbarats, vilka har hindrat att det passagerarskydd som skulle uppstå 

genom dessa rättigheter realiseras till fullo. För att få ett mer ändamålsenligt, 

effektivt och konsekvent genomförande av flygpassagerarnas rättigheter i hela 

unionen krävs en rad justeringar av det nuvarande regelverket. Detta betonades i 

kommissionens rapport om EU-medborgarskapet 2010 om att undanröja hindren för 

EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter, där åtgärder för att 

garantera en uppsättning gemensamma rättigheter särskilt för flygpassagerare och en 

fullgod kontroll av dessa rättigheters efterlevnad tillkännagavs. 

(2a)  Lufttrafiktjänster är tjänster som passageraren har betalat i förskott och som 

direkt eller indirekt får stöd genom skattemedel. Flygbiljetter bör därför betraktas 

som ”resulterande kontrakt” som innebär att lufttrafikföretagen garanterar att 

fullgöra sina åtaganden enligt kontraktet på bästa sätt. [Ändr. 1] 



(3) För att höja rättssäkerheten för lufttrafikföretag och flygpassagerare krävs en 

noggrannare definition av begreppet ”extraordinära omständigheter”, där Europeiska 

unionens domstols dom i mål C-549/07 (Wallentin-Hermann) beaktas. Denna 

definition bör klargöras ytterligare med hjälp av en icke-uttömmande uttömmande 

förteckning över omständigheter som klart kan identifieras som extraordinära eller 

icke-extraordinära. Kommissionen bör ges befogenhet att anta akter i enlighet med 

artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för att vid behov 

göra tillägg till denna förteckning. [Ändr. 2] 

(4) I mål C-173/07 (Emirates Airlines) fastställde domstolen att begreppet ”flygning”, i 

den mening som avses i förordning (EG) nr 261/2004, måste tolkas på så sätt att en 

flygning i huvudsak består av en lufttransport, dvs. en ”enhet” av en sådan transport, 

utförd av ett lufttrafikföretag som fastställer dess färdväg. För att undvika osäkerhet 

bör en tydlig definition av begreppet ”flygning” nu tillhandahållas, liksom av de 

relaterade begreppen ”anslutande flygförbindelse” och ”resa”. 



(5) I mål C 22/11 (Finnair) fastställde domstolen att begreppet ”nekad ombordstigning” 

måste tolkas på så sätt att det inte enbart avser fall där ombordstigning nekas på 

grund av överbokning, utan även fall där ombordstigning nekas av andra skäl, 

exempelvis driftsmässiga skäl. När detta nu bekräftats finns det ingen anledning att 

ändra den nuvarande definitionen av begreppet ”nekad ombordstigning” bör omfatta 

fall där den tidtabellsenliga avgångstiden har ändrats till en tidigare avgång vilket 

får till följd att en passagerare missar flygningen. [Ändr. 3] 

(6) Förordning (EG) nr 261/2004 är även tillämplig på passagerare som har bokat en 

flygtransport som en del av en paketresa. Det bör dock klargöras att passagerare inte 

får ackumulera liknande rättigheter, särskilt inte rättigheter enligt både denna 

förordning och rådets direktiv 90/314/EEG om paketresor, semesterpaket och andra 

paketarrangemang1. Passagerare bör kunna välja enligt vilken lag de ska lämna ett 

skadeståndskrav, men bör inte kunna ackumulera kompensation för ett och samma 

problem enligt båda rättsakterna. Passagerare bör inte behöva bekymra sig om hur 

lufttrafikföretag och researrangörer fördelar sådana skadeståndskrav mellan 

sig.Lufttrafikföretag och researrangörer bör ge passagerare de bevis som behövs 

för att de ska kunna slutföra sina reklamationer utan dröjsmål. [Ändr. 4] 

                                                 
1 Rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, semesterpaket och 

andra paketarrangemang (EGT L 158, 23.6.1990, s. 59). 



(7) För att förbättra skyddsnivån bör bör det inte vara möjligt att neka passagerare inte 

nekas att stiga ombord på en återresa delresa inom ramen för en tur- och returbiljett 

till följd på grund av att de inte har utfört utresan utnyttjat alla delar av biljetten. 

[Ändr. 5] 

(8) I nuläget bestraffas passagerare ibland för felaktigt stavade namn genom 

administrativa avgifter. Rimliga korrigeringar av bokningsfel bör kunna göras 

kostnadsfritt förutsatt att de inte innebär någon ändring av avgångs- eller ankomsttid, 

datum, färdväg eller passagerare. [Ändr. 6] 

(9) Vid ett inställt flyg bör det klargöras att valet mellan att få återbetalning eller 

fortsätta en resa genom ombokning, senare samma dag eller på en senare dag är upp 

till passageraren och inte lufttrafikföretaget. [Ändr. 7] 

(9a)  Om en flygpassagerare avbeställer biljetten ska lufttrafikföretagen vara skyldiga 

att kostnadsfritt återbetala redan inbetalade skatter. [Ändr. 8] 



(9b)  Om en passagerare accepterar att resa vid en senare tidpunkt bör kostnaderna för 

resa till och från flygplatsen för det inställda flyget alltid ersättas fullständigt. 

Dessa kostnader bör alltid omfatta utgifter för kollektivtrafik, utgifter för taxi och 

avgifter för parkering på flygplatsen. [Ändr. 9] 

(9c)  Ekonomiskt skydd för passagerare om ett flygbolag hamnar i svårigheter är en 

viktig del av ett effektivt system för passagerarrättigheter. För att stärka skyddet för 

flygpassagerare när flygningar ställs in på grund av att lufttrafikföretag blir 

insolventa eller upphör med sin verksamhet på grund av att deras licens 

återkallats, bör lufttrafikföretag vara skyldiga att visa att de har tillräcklig säkerhet 

för återbetalning av erlagda belopp till passagerarna eller hemtransport av 

passagerarna.  [Ändr. 10] 

(9d)  Inrättandet av en garantifond eller ett obligatoriskt försäkringssystem skulle 

exempelvis göra det möjligt för lufttrafikföretag att garantera återbetalning till 

eller hemtransport av passagerarna om en flygning ställs in på grund av att ett 

lufttrafikföretag blir insolvent eller ställer in verksamheten för att dess licens 

återkallats. [Ändr. 11] 



(10) Flygplatser Flygplatsens ledningsenhet och flygplatsanvändare som lufttrafik- och 

marktjänstföretag, leverantörer av flygtrafiktjänst och företag som erbjuder 

assistans till passagerare med funktionshinder och passagerare med nedsatt 

rörlighet bör samarbeta vidta lämpliga åtgärder för att förbättra samordningen och 

samarbetet mellan flygplatsanvändarna för att minimera konsekvenserna av flera 

störningar i flygtrafiken för passagerarna, genom att säkerställa att passagerarna får 

service och att ombokningar sker. För detta ändamål bör de tillsammans utarbeta 

beredskapsplaner flygplatsens ledningsenhet se till att god samordning sker genom 

en lämplig beredskapsplan för sådana fall och utarbeta sådana planer i samarbete 

med nationella, regionala eller lokala myndigheter. Dessa planer bör granskas av 

de nationella tillsynsorganen och kan behöva anpassas. [Ändr. 12] 



(10a)  Lufttrafikföretag bör inrätta förfaranden och samordnade åtgärder för att ge 

adekvat information till strandsatta passagerare. I dessa förfaranden bör det tydligt 

anges vem som är ansvarig på varje flygplats för att organisera service, assistans, 

ombokning eller återbetalning samt även vilka processer och villkor som gäller för 

tillhandahållandet av dessa tjänster. [Ändr. 13] 

(10b)  För att assistera passagerare vid störningar i flygtrafiken, förseningar, skadat eller 

förlorat bagage bör lufttrafikföretag inrätta kontaktpunkter på flygplatserna där 

företagets personal eller en tredje part som utsetts av företaget bör ge passagerarna 

nödvändig information om deras rättigheter (inklusive reklamationsförfaranden) 

och hjälpa dem att vidta omedelbara åtgärder. [Ändr. 14] 



(11) Förordning (EG) nr 261/2004 bör uttryckligen innefatta en rätt till kompensation för 

passagerare som drabbats av kraftiga förseningar, i linje med Europeiska unionens 

domstols dom i de förenade målen C-402/07 och C-432/07 (Sturgeon) och principen 

om lika behandling, som kräver att jämförbara situationer inte får hanteras på 

olika sätt. Samtidigt bör De tröskelvärden vars uppnående ger rätt till kompensation 

bör höjas, bland annat med hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna för sektorn. 

och behovet av att undvika ett ökat antal inställda flyg. För att få De bör syfta till att 

säkerställa likvärdiga kompensationsvillkor för privatpersoner som reser inom EU. 

Samtidigt bör tröskelvärdet vissa tröskelvärden vara detsamma för samtliga resor 

inom unionen men vara högre beroende av på avståndet vid resor till eller från 

tredjeländer, så att man beaktar de operativa svårigheterna för lufttrafikföretag vid 

förseningar på avlägsna flygplatser. Kompensationsbeloppet bör alltid vara 

detsamma för samma flygavstånd. [Ändr. 15] 



(12) Med tanke på rättssäkerheten bör det i förordning (EG) nr 261/2004 uttryckligen 

anges att ändringar i flygtidtabeller har samma effekter på passagerare som kraftiga 

förseningar eller nekad ombordstigning och följaktligen bör ge upphov till samma 

rättigheter. [Ändr. 16] 

(13) Passagerare som missar en anslutande flygförbindelse på grund av ändring i 

tidtabellen eller försening bör erbjudas lämplig service i avvaktan på ombokning. I 

linje med principen om likabehandling och domen av Europeiska unionens domstol 

i mål C-11/11 (Air France mot Folkerts) bör dessa passagerare kunna begära 

kompensation på liknande grundval som de passagerare vars flyg försenas eller ställs 

in, mot bakgrund av graden av försening till resans slutliga bestämmelseort. 

[Ändr. 17] 

(13a)  I princip bör det vara det lufttrafikföretag som orsakar ändringen i tidtabellen eller 

förseningen som är skyldigt att erbjuda assistans och ombokning. För att minska 

den ekonomiska belastningen på det berörda lufttrafikföretaget bör den 

kompensation som ska utbetalas till passageraren emellertid stå i förhållande till 

eventuella förseningar av föregående anslutande flygförbindelser på 

omstigningsstället. [Ändr. 18] 



(13b)  Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet som missar en anslutande 

flygning på grund av en försening som orsakas av ett företag som erbjuder 

assistans bör ges lämplig assistans medan de väntar på ombokning. Sådana 

passagerare ska kunna begära kompensation från flygplatsens ledningsenhet på 

samma sätt som de passagerare vars flygning försenas eller ställs in av 

lufttrafikföretaget. [Ändr. 19] 

(14) För att höja passagerarskyddet bör det klargöras att försenade passagerare har rätt att 

få service och kompensation oavsett om de väntar i flygplatsterminalen eller redan 

sitter ombord på luftfartyget. Eftersom den sistnämnda passagerarkategorin inte har 

tillgång till de tjänster som är tillgängliga i terminalen bör emellertid deras rättigheter 

stärkas när det gäller grundläggande behov och rätten att stiga av. 

(15) När en passagerare väljer tidigast möjliga ombokning gör lufttrafikföretaget ofta 

detta val beroende av tillgången på platser på dess egna flygningar, vilket innebär att 

passageraren inte får möjlighet till en tidigare ombokning på alternativa flygningar. 

Det bör fastställas att lufttrafikföretaget efter det att en viss tid förflutit bör erbjuda 

ombokning till ett annat lufttrafikföretags flygningar eller till andra transportsätt, när 

detta kan påskynda ombokningen. Alternativ ombokning bör vara beroende av 

tillgången på platser. 



(16) Ett lufttrafikföretag har i nuläget ett obegränsat ansvar för inkvartering av sina 

passagerare vid extraordinära omständigheter av långvarig karaktär. Denna osäkerhet 

kopplad till avsaknaden av en förutsebar tidsgräns kan äventyra lufttrafikföretagets 

ekonomiska stabilitet. Lufttrafikföretaget bör således emellertid kunna begränsa 

servicen när det gäller inkvarteringens längd och, om passagerarna själva ordnat 

inkvartering, kostnader och service efter det att en viss tid förflutit. 

Beredskapsplanering och snabb ombokning bör vidare minska risken för att 

passagerare blir strandsatta under långa perioder. [Ändr. 20] 

(17) Det har visat sig att genomförandet av vissa passagerarrättigheter, i synnerhet rätten 

till inkvartering, inte står i proportion till lufttrafikföretagens inkomster för viss 

småskalig verksamhet. Lufttrafikföretag som utför flygningar med små luftfartyg på 

korta distanser bör följaktligen undantas från skyldigheten att betala för inkvartering, 

även om företaget bör hjälpa passagerarna att finna inkvartering. [Ändr. 21] 



(18) För personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet och andra personer med 

särskilda behov, t.ex. barn som reser ensamma, gravida och personer som behöver 

särskild medicinsk vård, kan det vara svårare att finna inkvartering vid störningar i 

flygtrafiken. Begränsningarna av rätten till inkvartering vid extraordinära 

omständigheter eller för regionala flygningar bör därför inte under inga 

omständigheter gälla dessa passagerarkategorier. [Ändr. 22] 

(18a)  När ett EG-lufttrafikföretag kräver att personer med funktionshinder eller nedsatt 

rörlighet ska ledsagas, bör inte denna ledsagare vara skyldig att betala tillämplig 

flygplatsskatt vid utresan. [Ändr. 23] 

(18b)  Tjänsteleverantörerna måste se till att personer med nedsatt rörlighet och personer 

med funktionshinder alltid har rätt att kostnadsfritt använda säkerhetsgodkända 

andningshjälpmedel ombord på luftfartygen. Kommissionen bör tillsammans med 

branschen och företrädare för organisationer som representerar personer med 

funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet upprätta en förteckning över 

godkänd utrustning för medicinsk syrgas, varvid vederbörlig hänsyn ska tas till 

säkerhetskraven. [Ändr. 24] 



(19) Skälen till den nuvarande omfattningen av kraftiga förseningar och inställda flyg i 

EU kan inte enbart tillskrivas lufttrafikföretagen. För att samtliga aktörer i 

luftfartskedjan ska få incitament att finna effektiva och snabba lösningar som 

minimerar olägenheterna av kraftiga förseningar och inställda flyg för passagerarna, 

bör lufttrafikföretag ha rätt att söka gottgörelse från de tredje parter som bidragit till 

den händelse som gett upphov till kompensation eller andra skyldigheter. 

(20) Passagerare bör inte bara informeras korrekt om sina rättigheter vid störningar i 

flygtrafiken, tidtabellsändringar och nekad ombordstigning utan bör också få 

adekvat information om orsaken till själva störningen, så snart som denna 

information blir tillgänglig. Denna information bör också ges av lufttrafikföretaget 

när passageraren har förvärvat biljetten genom en förmedlare som är etablerad i 

unionen. Vidare måste passagerarna få information om de enklaste och snabbaste 

sätten att lämna in en reklamation eller framföra ett skadeståndskrav, för att på så 

sätt kunna utöva sina rättigheter. [Ändr. 25] 



(21) För att bättre skydda passagerares rättigheter bör de nationella tillsynsorganens roll 

definieras närmare och klart särskiljas från hanteringen av enskilda reklamationer 

från passagerare. 

(21a)  För att bistå de nationella tillsynsorganen med att kontrollera efterlevnaden av 

denna förordning bör lufttrafikföretagen tillhandahålla dessa organ relevanta 

handlingar som visar att alla relevanta artiklar i denna förordning följs på ett 

korrekt sätt. [Ändr. 26] 

(21b)  Eftersom kommersiell flygtrafik är en integrerad del av unionsmarknaden kommer 

åtgärder för att garantera efterlevnaden av denna förordning att vara mer effektiva 

på unionsnivå och om kommissionen deltar i större utsträckning. Närmare bestämt 

bör kommissionen öka allmänhetens kännedom om hur lufttrafikföretagen 

hanterar passagerarnas rättigheter genom att offentliggöra en förteckning över 

lufttrafikföretag som systematiskt bryter mot denna förordning. [Ändr. 27] 



(22) Passagerare bör få tillräcklig information om de relevanta förfarandena för att lämna 

skadeståndskrav och reklamationer till lufttrafikföretag, bör få information om 

gällande frister, i synnerhet de som anges i artikel 16a.2, och bör få ett svar inom 

en rimlig tid så snart som möjligt. Passagerare bör också ha möjlighet att lämna 

reklamationer avseende lufttrafikföretag via förfaranden för tvistlösning utanför 

domstol. Medlemsstaterna bör erbjuda möjligheter till medling i sådana fall då en 

konflikt mellan passageraren och lufttrafikföretaget inte har kunnat lösas. 

Eftersom rätten till ett effektivt rättsmedel inför en domstol är en grundläggande 

rättighet enligt artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, bör emellertid sådana förfaranden inte hindra passagerares tillgång till 

domstolsförfaranden. I detta syfte måste passagerare alltid få adresser och 

kontaktuppgifter till alla organ som ansvarar för fullgörandet av respektive 

formaliteter i respektive land. För snabb, enkel och billig tvistlösning både i och 

utanför domstol bör framför allt internetbaserade förfaranden och alternativ 

tvistlösning samt det europeiska småmålsförfarandet tillämpas. [Ändr. 28] 



(22a)  Ett skadeståndskrav måste alltid föregås av en reklamation. [Ändr. 29] 

(23) I mål C 139/11 (Moré mot KLM) klargjorde Europeiska unionens domstol 

domstolen att tidsfristerna för att väcka talan för att erhålla kompensation fastställs i 

enlighet med varje medlemsstats nationella bestämmelser. När det gäller tvistlösning 

utanför domstol fastställs tidsfristerna i enlighet med Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister1. 

[Ändr. 30] 

(24) Ett regelbundet informationsflöde mellan kommissionen och tillsynsorganen skulle 

göra det möjligt för kommissionen att bättre fullgöra sin uppgift att övervaka och 

samordna tillsynsorganen och att stödja dem. 

(25) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordning (EG) nr 

261/2004 bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa 

befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 182/20112. 

                                                 
1  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om 

alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 

2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (direktivet om alternativ tvistlösning)(EUT L 

165, 18.6.2013, s. 65). 
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 

om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av 

kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, 

s. 13). 



(26) Det rådgivande förfarandet bör användas för antagande av genomförandebeslut om 

innehållet i de verksamhetsrapporter som medlemsstaterna ska skicka till 

kommissionen. 

(26a)  För att höja rättssäkerheten för lufttrafikföretag och flygpassagerare bör det vara 

möjligt att klargöra begreppet ”extraordinära omständigheter” på grundval av de 

nationella tillsynsorganens arbete och domstolsdomar. Det är särskilt viktigt att 

kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete med de 

nationella tillsynsorganen. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade 

akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till 

Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på 

lämpligt sätt. [Ändr. 31] 



(27) För att skador på eller förlust av rörelsehjälpmedel ska kompenseras till sitt fulla 

värde bör lufttrafikföretag kostnadsfritt erbjuda personer och företag som erbjuder 

assistans på flygplatser informera passagerare med funktionshinder eller nedsatt 

rörlighet möjlighet vid bokningstillfället och återigen vid incheckningen om 

möjligheten att göra en särskild intresseförklaring, som i enlighet med 

Montrealkonventionen gör det möjligt för dem att begära full kompensation för 

förlust eller skada. Lufttrafikföretagen bör informera passagerarna om denna 

intresseförklaring då de bokar biljetterna samt om de rättigheter som förklaringen 

medför. [Ändr. 32] 

(28) Passagerare är ibland osäkra på hur mycket bagage de får ta med ombord, när det 

gäller dimensioner, vikt eller antal. För att passagerare ska ha full kännedom om hur 

mycket bagage de får ta med sig för den biljett de betalat, både i fråga om 

kabinbagage och lastrumsbagage, bör lufttrafikföretag klart ange vad som gäller, 

både vid bokningen och på flygplatsen. 

(29) Musikinstrument bör i största möjliga utsträckning godtas som bagage i 

passagerarutrymmet och när detta inte går bör de om möjligt medföras på lämpliga 

villkor i luftfartygets lastutrymme. För att berörda passagerare ska kunna avgöra 

om deras instrument kan förvaras i kabinen ska lufttrafikföretagen informera dem 

om storleken på förvaringsutrymmena. Förordning (EG) nr 2027/97 bör ändras i 

enlighet med detta. [Ändr. 33] 



(30) För att passagerares rättigheter enligt förordning (EG) nr 2027/97 ska tillämpas 

korrekt och konsekvent bör de nationella tillsynsorgan som utsetts i enlighet med 

förordning (EG) nr 261/2004 också övervaka och kontrollera efterlevnaden av de 

rättigheter som anges i förordning (EG) nr 2027/97. 

(31) Med tanke på de korta tidsfristerna för att lämna in reklamationer angående förlorat, 

skadat eller försenat bagage bör lufttrafikföretag ge en särskild tjänst för 

bagageanspråk inrättas på alla flygplatser, där passagerare har möjlighet att lämna 

reklamationer genom att vid ankomsten. Lufttrafikföretag ska tillhandahålla ett 

formulär passagerarna en blankett för detta på flygplatsen alla officiella EU-språk. 

Detta kan också ske genom den sedvanliga rapporten om drabbad egendom – PIR-

rapporten (Property Irregularity Report). Kommissionen bör fastställa 

utformningen av den harmoniserade reklamationsblanketten genom 

genomförandeakter. [Ändr. 34] 

(32) Artikel 3.2 i förordning (EG) nr 2027/97 har blivit obsolet eftersom försäkringsfrågor 

nu regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 om 

försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer1. Artikel 3.2 bör 

således utgå. 

                                                 
1  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 785/2004 av den 21 april 2004 om 

försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer (EUT L 138, 30.4.2004, 

s. 1). 



(33) De beloppsgränser som anges i förordning (EG) nr 2027/97 måste ändras med 

hänsyn till den ekonomiska utvecklingen, mot bakgrund av den översyn som 

Internationella civila luftfartsorganisationen (Icao) gjorde 2009 enligt artikel 24.2 i 

Montrealkonventionen. 

(34) För att få en kontinuerlig överensstämmelse mellan förordning (EG) nr 2027/97 och 

Montrealkonventionen bör en befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. Genom 

denna befogenhet kan kommissionen ändra beloppsgränserna i förordning (EG) 

nr 2027/97 när de har anpassats av Icao i enlighet med artikel 24.2 i 

Montrealkonventionen. 

(35) Denna förordning bör respektera de grundläggande rättigheter och iaktta de principer 

som särskilt erkänns i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna, i synnerhet konsumentskydd, skydd av personuppgifter, förbud mot 

varje form av diskriminering, integrering av personer med funktionshinder och rätt 

till effektiva rättsmedel och en opartisk domstol. 



(35a)  För att förbättra skyddet av passagerare utanför unionens gränser bör frågor som 

rör passagerares rättigheter tas upp i bilaterala och internationella avtal. 

[Ändr. 35] 

(35b)  Särskilda rum för de personer med allvarliga funktionshinder som har behov av 

att byta kläder samt toalettmöjligheter (så kallade omklädningsrum) bör 

tillhandahållas kostnadsfritt för passagerare på alla flygplatser i unionen med mer 

än 1 000 000 passagerare per år. [Ändr. 36] 

(35c)  De nationella tillsynsorgan som upprättas av medlemsstaterna har inte alltid 

tillräcklig befogenhet för att säkerställa ett effektivt skydd av passagerarnas 

rättigheter. Medlemsstaterna bör därför ge tillsynsorganen tillräckliga 

befogenheter för att sanktionera överträdelser och lösa konflikter mellan 

passagerare och branschen, och alla tillsynsorgan bör utreda samtliga inkomna 

reklamationer fullständigt. [Ändr. 37] 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 



Artikel 1 

Förordning (EG) nr 261/2004 ska ändras på följande sätt: 

-1.  I artikel 1.1 ska följande led läggas till: 

”d) Nedgradering.” [Ändr. 38] 

-1a.  I artikel 1.1 ska följande led läggas till: 

”e)  Missad anslutande flygförbindelse.” [Ändr. 39] 

-1b.  I artikel 1 ska punkt 3 utgå:  [Ändr. 174] 

1. Artikel 2 ska ändras på följande sätt: 

a) Definitionen i led c ska ersättas med följande: 

”EG-lufttrafikföretag: ett lufttrafikföretag med en giltig licens utfärdad av en 

medlemsstat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

1008/2008*, 

_________________________ 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 

september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av 

lufttrafik i gemenskapen (EUT L 293, 31.10.2008, s. 3).” 



b) Definitionen i led d ska ersättas med följande: 

”d)  arrangör av resepaket: en person i den mening som avses i artikel 2.2 i 

rådets direktiv 90/314/EEG av den 13 juni 1990 om paketresor, 

semesterpaket och andra paketarrangemang1 som inte enbart i enstaka 

fall anordnar resepaket och som direkt eller genom en återförsäljare 

säljer eller bjuder ut dem till försäljning,” [Ändr. 40] 

ba) Led g ska ersättas med följande: 

”g)  platsreservation: att passageraren har en biljett eller annat bevis som 

visar att platsreservationen har godkänts och registrerats av 

lufttrafikföretaget eller researrangören,” [Ändr. 41] 

                                                 
1 EGT L 158, 23.6.1990, s. 59. 



c) Definitionen i led i ska ersättas med följande: 

”i)  person med funktionshinder eller person med nedsatt rörlighet: en 

person som motsvarar definitionen i artikel 2 a i förordning (EG) nr 

1107/2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med 

funktionshinder och personer med nedsatt rörlighetvars rörlighet är 

nedsatt vid användning av transporter på grund av någon form av 

fysiskt funktionshinder (sensoriskt eller motoriskt, bestående eller 

tillfälligt), psykiskt funktionshinder eller psykisk funktionsnedsättning 

eller på grund av annat funktionshinder eller beroende på ålder, och 

vars situation kräver lämplig uppmärksamhet och anpassning till hans 

eller hennes särskilda behov av de tjänster som är tillgängliga för alla 

passagerare,” [Ändr. 42] 

ca)  Led j ska ersättas med följande: 

”j)  nekad ombordstigning: vägran att transportera passagerare på en 

flygning, trots att de har infunnit sig för ombordstigning enligt 

villkoren i artikel 3.2, förutom i de fall då det finns rimliga skäl att 

neka ombordstigning, till exempel av hälso- eller säkerhetsskäl eller på 

grund av att resehandlingar är ofullständiga; om tidtabellsenlig 

avgångstid för en flygning har tidigarelagts med den följd att en 

passagerare missar den flygningen ska denna anses utgöra en flygning 

för vilken passageraren nekats ombordstigning,” [Ändr. 43] 



d) Följande mening ska läggas till definitionen av ”inställd flygning” i led l: 

”l) En flygning där luftfartyget lyft men, oavsett skäl, sedan tvingats landa 

på en annan flygplats än flygplatsen på bestämmelseorten eller tvingats 

återvända till avgångsflygplatsen och där passagerarna på det berörda 

luftfartyget flyttats över till andra flygavgångar ska betraktas som en 

inställd flygning,” [Ändr. 44] 

e) Följande definitioner ska läggas till:  

”m) extraordinära omständigheter: omständigheter som till sin karaktär eller 

sitt ursprung inte innefattas i ligger utanför kontrollen för det berörda 

lufttrafikföretagets normala verksamhet och som ligger utanför dess 

kontroll kraven i de tillämpliga säkerhetsbestämmelserna. I denna 

förordning inbegriper avser extraordinära omständigheter endast de som 

beskrivs i bilagan, bilaga I. [Ändr. 45] 



n) flygning: en lufttransport mellan två flygplatser, varvid uppehåll under 

resan som görs av enbart tekniska och operativa skäl inte ska beaktas, 

o) anslutande flygförbindelse: en flygning som inom ramen för ett 

transportavtal eller en enda bokningsreferens, eller båda dessa fall, är 

avsedd att föra en passagerare till ett omstigningsställe där denne kan 

stiga på en annan avgående flygning eller, beroende på omständigheterna 

enligt artikel 6a, den andra flygning som avgår från omstigningsstället, 

[Ändr. 46] 

p) resa: en flygning eller en kontinuerlig serie anslutande flygförbindelser 

som transporterar en passagerare från en avgångsflygplats till dennes 

slutliga bestämmelseort i enlighet med transportavtalet, 

q) flygplats: varje område som är särskilt inrättat för landning, start och 

manövrering av luftfartyg, inbegripet de närliggande anläggningar som 

kan behövas för flygtrafiken och för service till luftfartygen, samt de 

anläggningar som behövs för kommersiella luftfartstjänster, 



r) flygplatsens ledningsenhet: den enhet som, tillsammans med annan 

verksamhet eller ej, i kraft av nationella lagar och andra författningar 

eller avtal har i uppdrag att administrera och förvalta flygplatsens eller 

flygplatsnätets infrastrukturer och samordna och kontrollera den 

verksamhet som bedrivs av de olika aktörer som befinner sig på berörd 

flygplats eller inom berört flygplatsnät i enlighet med dess befogenheter, 

[Ändr. 47] 

s) biljettpris: det fulla pris som betalas för en biljett och som innefattar 

flygresan och alla tillämpliga skatter, avgifter och tilläggsavgifter som 

betalas för samtliga frivilliga och icke-frivilliga tjänster som ingår i 

biljetten, såsom alla kostnader för incheckning, tillhandahållande av 

färdbiljetter och utfärdande av boardingkort, medförande av ett minsta 

bagage, inklusive ett handbagage, ett incheckat bagage och nödvändiga 

artiklar samt alla kostnader i samband med betalning, exempelvis 

avgifter för betalning med kreditkort; det pris som utannonseras i 

förväg ska alltid återspegla det slutliga biljettpriset. [Ändr. 48] 



t) flygpris: det värde som erhålls genom att man multiplicerar biljettpriset 

med det kvottal som motsvarar förhållandet mellan flygningens avstånd 

och det totala avståndet för alla resor som omfattas av biljetten; om 

biljettpriset inte är känt ska värdet av eventuell återbetalning vara det 

tillägg som betalas för en premiumstol på flygningen, [Ändr. 49] 

u) avgångstid: den tidpunkt då ett luftfartyg lämnar uppställningsplatsen för 

avgång, assisterat eller av egen kraft (off-block-tidpunkten), 

v) ankomsttid: den tidpunkt då ett luftfartyg anländer till 

uppställningsplatsen för ankomst och parkeringsbromsarna slagits på (in-

block-tidpunkten), 

w) fördröjning på marken: vid avgången, den period då luftfartyget är kvar 

på marken mellan den tidpunkt då passagerarna börjar stiga har stigit 

ombord och den tidpunkt då luftfartyget startar eller, vid ankomsten, 

perioden mellan luftfartygets landning och den tidpunkt då passagerarna 

börjar stiga av, [Ändr. 50] 

x) natt: perioden mellan midnatt och klockan 06.00, 



y) barn som reser ensamt: ett barn som reser utan någon medföljande 

förälder eller vårdnadshavare och där lufttrafikföretaget har tagit på sig 

ansvaret för att ta hand om barnet i enlighet med företagets 

offentliggjorda regler.” 

ya)  försenad ankomst: tidsskillnaden mellan den tidpunkt då flyget borde 

ha ankommit enligt den tidpunkt som angetts på passagerarens biljett 

och den verkliga tidpunkten för ankomsten; en flygning där luftfartyget 

lyft men sedan tvingats återvända till avgångsflygplatsen och därefter 

lyft igen vid en senare tidpunkt ska betraktas som föremål för försenad 

ankomst; på samma sätt ska en flygning som avviker från den avsedda 

färdvägen men till slut når sin bestämmelseort eller en flygplats i 

närheten av bestämmelseorten betraktas som föremål för försenad 

ankomst. [Ändr. 51] 

yb)  ombokning: erbjudande av kostnadsfritt transportalternativ som gör det 

möjligt för passageraren att nå sitt slutmål,” [Ändr. 52] 



2. Artikel 3 ska ändras på följande sätt: 

a) Punkt 2 ska ersättas med följande: 

”Punkt 1 ska tillämpas under förutsättning att passagerare 

a)  har en bekräftad platsreservation på den berörda flygningen och, utom i 

händelse av inställd flygning enligt artikel 5 eller ändring av tidtabellen 

enligt artikel 6 eller i samband med en anslutande flygförbindelse enligt 

artikel 6a, har inställt sig för ombordstigning [Ändr. 53] 

–  på föreskrivet sätt och vid den tidpunkt som lufttrafikföretaget, 

arrangören av resepaketet eller en auktoriserad resebyrå angett 

skriftligen i förväg (inbegripet elektroniskt) 

eller, om ingen tid har angetts, 

–  senast 45 minuter före tidtabellsenlig avgångstid, eller 

b)  har flyttats över av ett lufttrafikföretag eller en arrangör av resepaket från 

den flygning för vilken de hade en platsreservation till en annan flygning, 

oavsett anledning.” 



aa)  I punkt 3 ska följande läggas till: 

”3.  Denna förordning ska inte tillämpas på passagerare som reser 

gratis eller till ett reducerat biljettpris som varken direkt eller 

indirekt är tillgängligt för allmänheten, däribland barn under två 

år för vilka det inte har köpts någon egen stol. Den ska emellertid 

tillämpas på passagerare som har biljetter som ett 

lufttrafikföretag eller en researrangör utfärdat genom 

bonussystem eller annat kommersiellt program.” [Ändr. 54] 

b) Punkt 4 ska ersättas med följande: 

”4.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.6 ska denna förordning 

endast tillämpas på passagerare som befordras med flygplan med motor. 

När en del av resan i enlighet med ett enda transportavtal och på 

grundval av en enda bokning utförs genom ett annat transportsätt eller 

på en med helikopter ska emellertid artikel 6a tillämpas på hela resan 

om detta andra transportsätt angavs i transportavtalet. 

Lufttrafikföretaget ansvarar för att denna förordning tillämpas på hela 

resan, och den del av resan som utförs genom ett annat transportsätt ska 

vid tillämpningen av denna förordning betraktas som en anslutande 

flygförbindelse.” [Ändr. 55] 



c) Punkt 6 ska ersättas med följande: 

”6.  Denna förordning ska också tillämpas på passagerare flygpassagerare 

som befordras enligt ett paketreseavtal, men ska inte påverka 

passagerares rättigheter enligt rådets direktiv 90/314/EEG. En 

passagerare ska ha rätt att lägga fram skadeståndskrav enligt denna 

förordning till lufttrafikföretaget och enligt rådets direktiv 90/314/EEG 

till researrangören, men får i fråga om samma omständigheter inte 

ackumulera rättigheter enligt båda rättsakterna, om rättigheterna syftar 

till att skydda samma intresse eller har samma mål. Denna förordning ska 

inte tillämpas i sådana fall då en paketresa ställs in eller försenas av andra 

orsaker än inställd eller försenad flygning.” [Ändr. 56] 



3. Artikel 4 ska ändras på följande sätt: 

-a)  Artikel 4.1 ska ersättas med följande: 

"1.  När det lufttrafikföretag som utför flygningen har rimlig anledning att 

anta att ombordstigning vid en flygning måste nekas ska det först och 

främst göra en förfrågan efter frivilliga som är beredda att avstå från 

sina platsreservationer i utbyte mot förmåner på villkor som den 

berörda passageraren och lufttrafikföretaget kommer överens om. 

Frivilliga ska få information om sina rättigheter enligt artikel 14.2 och 

assistans i enlighet med artikel 8. När den överenskomna avgångstiden 

är minst två timmar efter den ursprungliga avgångstiden ska 

lufttrafikföretaget dessutom erbjuda passageraren service i enlighet 

med artikel 9. Sådan assistans och service ska ges utöver de förmåner 

som nämns i denna punkt." [Ändr. 57] 



(a) Punkt 3 ska ersättas med följande: 

”3.  Om passagerare nekas ombordstigning mot sin vilja ska 

lufttrafikföretaget omedelbart kompensera dem i enlighet med artikel 7 

och erbjuda assistans i enlighet med artikel 8. Om passageraren väljer 

ombokning vid snarast möjliga tidpunkt enligt artikel 8.1 b och när 

avgångstiden är minst två timmar efter den ursprungliga avgångstiden, 

ska lufttrafikföretaget erbjuda passageraren service i enlighet med artikel 

9.” [Ändr. 58] 

aa)  Följande punkt ska införas: 

”3a.  Lufttrafikföretagen eller deras agenter får inte neka ombordstigning på 

inrikesflyg till följd av ogiltig dokumentation om passageraren styrker 

sin identitet i enlighet med de handlingar som krävs enligt den 

nationella lagstiftningen i den medlemsstat där ombordstigningen 

sker.” [Ändr. 169] 



b) Följande två punkter ska läggas till: 

”4.  Punkterna 1, 2 och 3 ska också gälla för returbiljetter där passageraren 

En passagerare får inte nekas att stiga ombord på en återresa (inbegripet 

resa som omfattar flera flygningar) till följd av att denne inte utfört 

utresan på en returbiljett eller inte betalat en tilläggsavgift för detta 

ändamål. Punkterna 1 och 2 ska gälla när passagerare mot sin vilja 

nekas ombordstigning. Lufttrafikföretaget ska dessutom omedelbart 

kompensera berörda passagerare i enlighet med artikel 7 och erbjuda 

dem assistans i enlighet med artiklarna 8 och 9. 

Första stycket i denna punkt ska inte gälla när biljetten omfattar mer 

än två flygningar och passagerarna nekas ombordstigning på grund av 

att man inte har utnyttjat alla enskilda flygningar för en resa eller inte i 

den överenskomna ordning som anges på biljetten. [Ändr. 59] 



5.  När en passagerare eller förmedlare som agerar för passagerarens räkning 

rapporterar felaktigt stavade namn för en eller flera passagerare som 

inkluderas i ett och samma transportavtal och detta kan leda till nekad 

ombordstigning, ska lufttrafikföretaget korrigera detta dessa 

felaktigheter åtminstone en gång under perioden fram till 48 timmar före 

avgång utan att debitera passageraren eller förmedlaren någon 

tilläggsavgift, utom när lufttrafikföretaget hindras att göra detta enligt 

nationell eller internationell lagstiftning.” [Ändr. 60] 

ba)  Följande punkt ska läggas till: 

”5a.  Punkterna 1, 2 och 4 ska också gälla när passageraren missar 

flygningen på grund av att 

a)  luftfartyget lyfte före tidtabellsenlig avgångstid och passageraren 

kom i tid till flygplatsen i enlighet med artikel 3.2,  



b)  flygningens tidtabellsenliga avgångstid tidigarelades och 

passageraren informerades inte om detta minst 24 timmar i 

förväg; bevisbördan för att passageraren informerades i god tid 

om ändrad tidtabellsenlig avgångstid ska åvila lufttrafikföretaget. 

Lufttrafikföretaget ska dessutom omedelbart kompensera den berörda 

passageraren i enlighet med artikel 7 och erbjuda denne assistans i 

enlighet med artiklarna 8 och 9.” [Ändr. 61] 

4. Artikel 5 ska ändras på följande sätt: 

a) I punkt 1 ska leden a och b ersättas med följande: 

”a)  av det lufttrafikföretag som utför flygningen erbjudas ett val mellan 

återbetalning, fortsättning av resan genom ombokning eller resa senare 

samma dag eller på ett senare datum, i enlighet med artikel 8, och 

[Ändr. 63] 

b)  vid ombokning och när den nya flygningens rimligen förväntade 

avgångstid ligger minst 2 timmar efter den inställda flygningens 

planerade avgångstid, av lufttrafikföretaget erbjudas den service som 

anges i artikel 9, och” 



aa)  Punkt 2 ska ersättas med följande: 

”2.  När passagerarna underrättas om att flygningen ställs in, ska 

lufttrafikföretaget eller researrangören informera dem fullt ut om 

deras rättigheter i enlighet med artikel 5.1 och om möjliga 

alternativa transportmedel.” [Ändr. 64] 

b) Punkt 3 ska ersättas med följande: 

”3.  Det lufttrafikföretag som utför flygningen ska inte vara skyldigt att betala 

kompensation enligt artikel 7, om det kan visa att den inställda 

flygningen beror på extraordinära omständigheter och att inställningen av 

flygningen inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder 

hade vidtagits. Sådana extraordinära omständigheter får bara åberopas i 

den utsträckning som de påverkar den berörda flygningen eller den 

tidigare flygning som utförts med samma luftfartyg. Om 

lufttrafikföretaget inte kan lämna skriftliga bevis på extraordinära 

omständigheter ska lufttrafikföretaget betala ut den kompensation som 

avses i artikel 7. 



Det som anges i första stycket befriar inte lufttrafikföretagen från 

skyldigheten att erbjuda passagerare assistans i enlighet med artikel 

5.1 b i denna förordning.” [Ändr. 65] 

 c) Följande punkt ska läggas till som punkt 5: 

”5.  På flygplatser med en årlig trafikvolym av minst tre miljoner passagerare 

under minst tre på varandra följande år ska flygplatsens ledningsenhet se 

till att verksamheten på flygplatsen och för flygplatsanvändarna, särskilt 

lufttrafikföretagen och marktjänstföretagen, samordnas med hjälp av en 

lämplig beredskapsplan för I möjliga situationer där flera flyg ställs in 

och/eller försenas vilket leder till att ett betydande antal passagerare blir 

strandsatta på flygplatsen, inbegripet när flygbolag blir insolventa eller 

får sin licens återkallad, ska flygplatsernas ledningsenheter se till att 

flygplatsanvändarna samordnas på ett adekvat sätt med hjälp av en 

lämplig beredskapsplan, på alla flygplatser i unionen med en årlig 

trafikvolym av minst 1,5 miljoner passagerare under minst tre på 

varandra följande år.  



Beredskapsplanen ska säkerställa att strandsatta passagerare får tillräcklig 

information och assistans. upprättas av flygplatsens ledningsenhet i 

samarbete med flygplatsanvändarna, särskilt lufttrafikföretagen, 

marktjänstföretagen, leverantörerna av flygtrafiktjänster, 

flygplatsbutikerna och företag som erbjuder assistans till passagerare 

med funktionshinder eller nedsatt rörlighet; om så är lämpligt ska även 

relevanta nationella, regionala eller lokala myndigheter och 

organisationer delta i upprättandet av beredskapsplanerna. 

Flygplatsens ledningsenhet ska meddela beredskapsplanen och alla 

ändringar av den till det nationella tillsynsorgan som utsetts i enlighet 

med artikel 16. Medlemsstaterna ska se till att de nationella 

tillsynsorganen har såväl kapacitet som resurser att handla effektivt i 

samband med beredskapsplaner och att anpassa dem om så behövs.  



På flygplatser vars trafikvolym inte når upp till den ovan nämnda 

tröskeln ska flygplatsens ledningsenhet göra alla rimliga insatser för att 

samordna flygplatsanvändarnas verksamhet och för att assistera och 

informera strandsatta passagerare vid sådana situationer.” [Ändr. 66] 

ca)  Följande punkt ska läggas till som punkt 5a: 

”5a.  Lufttrafikföretag får inte minska sina skyldigheter enligt denna 

förordning, och den beredskapsplan som anges i punkt 5 ska upprättas 

för att fastställa samordnade åtgärder när så behövs i syfte att 

säkerställa att strandsatta passagerare, i synnerhet personer med 

funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, får tillräcklig 

information och assistans framför allt med avseende på 



–  tillhandahållandet av information till strandsatta passagerare på 

väg till eller på flygplatsen för att påbörja sin resa, 

–  tillhandahållandet av inkvartering på plats när ett stort antal 

strandsatta passagerare överstiger tillgången till hotellrum, 

–  tillhandahållandet av information och assistans till passagerare 

som drabbas av de begränsningar som anges i artikel 9.4 och 9.5, 

och 

–  ombokning av strandsatta passagerare till alternativa 

transportörer och transportmedel, till begränsad kostnad eller 

kostnadsfritt för passageraren när trafikföretaget har upphört 

med sin verksamhet.” [Ändr. 67] 



cb)  Följande punkt ska läggas till som punkt 5b: 

”5b.  Lufttrafikföretag ska utarbeta och införa detaljerade förfaranden för 

att effektivt och konsekvent kunna följa bestämmelserna i denna 

förordning, framför allt när det gäller förseningar, inställda 

flygningar, nekad ombordstigning, kraftiga störningar och insolvens. 

Dessa förfaranden ska innehålla tydliga uppgifter om en kontaktperson 

för lufttrafikföretaget vid varje flygplats som ska ansvara för att dels ge 

tillförlitlig information rörande service, assistans, ombokning och 

återbetalning, dels vidta omedelbara åtgärder. Lufttrafikföretaget ska 

fastställa förfaranden och villkor för tillhandahållandet av denna 

service på ett sådant sätt att företrädaren kan genomföra sina uppgifter 

utan dröjsmål. Lufttrafikföretaget ska meddela dessa förfaranden och 

alla eventuella ändringar av dem till det nationella tillsynsorgan som 

utsetts enligt artikel 16.” [Ändr. 68] 



cc)  Följande punkt ska läggas till som punkt 5c: 

”5c.  Om en flygning ställs in på grund av att ett lufttrafikföretag blir 

insolvent, går i konkurs, ställer in eller upphör med sin verksamhet har 

de strandsatta passagerarna rätt till återbetalning, returflygning till den 

första avgångsorten eller ombokning samt rätt till service i enlighet 

med artiklarna 8 och 9 i denna förordning. Även flygpassagerare som 

ännu inte har påbörjat sin resa ska har rätt till återbetalning. 

Lufttrafikföretagen ska visa att de vidtagit alla nödvändiga åtgärder, 

såsom att teckna en försäkring eller inrätta en garantifond, för att vid 

behov kunna garantera rätt till service, återbetalning och ombokning 

av strandsatta passagerare. Dessa rättigheter gäller alla passagerare 

oberoende av bostadsort, avgångsort eller den plats där biljetten 

såldes.” [Ändr. 69] 



5. Artikel 6 ska ersättas med följande: 

”Artikel 6 

Kraftig försening 

1. När det lufttrafikföretag som utför flygningen har rimlig anledning att anta att 

en flygning kommer att försenas eller när lufttrafikföretaget senarelägger den 

tidtabellsenliga avgångstiden, i förhållande till den ursprungliga 

tidtabellsenliga avgångstiden, ska lufttrafikföretaget erbjuda passagerarna 

följande: 

i) När förseningen uppgår till minst två timmar, den assistans som anges i 

artikel 9.1 a och 9.2. 

ii) När förseningen uppgår till minst fem tre timmar och innefattar en eller 

flera nätter timmar under natten, den assistans som anges i artikel 9.1 b 

och c. [Ändr. 71] 

iii) När förseningen uppgår till minst fem tre timmar, den assistans som 

anges i artikel 8.1. [Ändr. 72] 



1a.  När det lufttrafikföretag som utför flygningen flyttar fram den planerade 

avgångstiden med mer än tre timmar ska det erbjuda passagerarna 

återbetalning enligt artikel 8.1 a eller ombokning enligt artikel 8.1 b. 

Passageraren får på egen hand organisera sin ombokning och kräva 

återbetalning av motsvarande kostnader om lufttrafikföretaget som utför 

flygningen underlåter att erbjuda alternativet ombokning enligt 

artikel 8.1 b." [Ändr. 73] 

2. Passagerare ska ha rätt till kompensation enligt artikel 7 från det 

lufttrafikföretag som utför flygningen när de ankommer till den slutliga 

bestämmelseorten 

a)  minst fem tre timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden, i fråga om 

alla resor inom gemenskapen och resor till eller från tredjeländer på högst 

3 500 kilometer, 



b)  minst nio fem timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden, i fråga om 

resor inom EU på mer än 3 500 km och resor till eller från tredjeländer 

på mellan 3 500 och 6 000 kilometer, 

c)  minst tolv timmar sju timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden, i 

fråga om resor till eller från tredjeländer på över 6 000 kilometer. 

[Ändr. 74] 

3. Punkt 2 ska också tillämpas när det lufttrafikföretag som utför flygningen har 

ändrat den tidtabellsenliga avgångs- och ankomsttiden vilket leder till en 

försening av ankomsttiden i förhållande till den ursprungliga tidtabellen, såvida 

passageraren inte informeras om denna tidtabellsändring tidigare än femton 

dagar före den ursprungliga tidtabellsenliga avgångstiden. 



4. Ett Det lufttrafikföretag som utför flygningen ska inte vara skyldigt att betala 

kompensation enligt artikel 7, om det kan visa att förseningen eller 

tidtabellsändringen beror på extraordinära omständigheter och att förseningen 

eller tidtabellsändringen inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga 

åtgärder hade vidtagits.  

Sådana extraordinära omständigheter får bara åberopas i den utsträckning som 

de påverkar den berörda flygningen eller den tidigare flygning som utförts med 

samma luftfartyg. Om lufttrafikföretaget inte kan lämna skriftliga bevis på 

extraordinära omständigheter ska lufttrafikföretaget betala ut den 

kompensation som avses i artikel 7. Det som anges ovan befriar inte 

lufttrafikföretagen från skyldigheten att erbjuda passagerare assistans i 

enlighet med artikel 5.1 b. [Ändr. 75] 



5. När en fördröjning på marken överskrider en timme ska lufttrafikföretaget, 

med förbehåll för säkerhetskrav, kostnadsfritt erbjuda toalett och dricksvatten 

och säkerställa att passagerarutrymmet värms upp eller kyls ned på lämpligt 

sätt och att tillräcklig medicinsk vård finns tillgänglig vid behov. När en 

fördröjning på marken har pågått i högst fem två timmar ska luftfartyget 

återvända till gaten eller till något annat lämpligt avstigningsställe, där 

passagerarna kan stiga av och erhålla den assistans som avses i punkt 1, såvida 

det inte finns säkerhetsskäl till att luftfartyget inte kan lämna sin position på 

marken. Efter en total försening på mer än tre timmar efter den ursprungliga 

avgångstiden ska passagerarna erhålla den assistans som avses i punkt 1, 

inklusive möjligheten att få återbetalning, returflygning eller ombokning i 

enlighet med artikel 8.1, samt få information om denna möjlighet.” 

[Ändr. 76] 



6. Följande artikel ska införas: 

”Artikel 6a 

Missad anslutande flygförbindelse 

1. När en passagerare missar en anslutande flygförbindelse som han eller hon 

har en reservation för, inklusive om passageraren har bokats på en alternativ 

flygning vid ombokning, till följd av en försening av eller tidtabellsändring för 

en föregående flygning ska det EG-lufttrafikföretag EU-lufttrafikföretag som 

utför denna anslutande föregående flygförbindelse och som är skyldigt till den 

aktuella förseningen eller tidtabellsändringen erbjuda passageraren 

[Ändr. 77] 

i)  den assistans som avses i artikel 9.1 a och 9.2, om passagerarens väntetid 

för en anslutande flygning förlängs med minst två timmar, 

ii)  ombokning enligt artikel 8.1 b, 



iii)  när den tidtabellsenliga avgångstiden för den alternativa flygning eller 

andra typ av transport som erbjuds enligt artikel 8 ligger minst fem tre 

timmar efter den tidtabellsenliga avgångstiden för den missade 

flygförbindelsen och om förseningen innefattar en eller flera nätter 

timmar under natten, den assistans som avses i artikel 9.1 b och c. 

[Ändr. 78] 

2. När en passagerare missar en anslutande flygförbindelse till följd av en 

tidtabellsändring eller att en föregående anslutande flygförbindelse försenats 

vid omstigningsstället med minst 90 minuter i förhållande till ankomsttiden 

ska passageraren ha rätt till kompensation enligt artikel 6.2 från det EG-

lufttrafikföretag EU-lufttrafikföretag som utfört den föregående flygningen. I 

detta fall ska den totala förseningen beräknas i förhållande till den 

tidtabellsenliga tiden för ankomst till den slutliga bestämmelseorten. 

[Ändr. 79] 

3.  Punkt 2 ska inte påverka tillämpningen av eventuella arrangemang för 

skadeersättning mellan berörda lufttrafikföretag. 



4.  Punkterna 1 och 2 ska också gälla för lufttrafikföretag från tredjeland som utför 

en anslutande flygförbindelse från en flygplats i EU till en annan flygplats i 

EU, eller från en flygplats i EU till en flygplats utanför EU.” [Ändr. 80] 

7. Artikel 7 ska ändras på följande sätt: 

(a) I punkt 1 ska ordet ”flygningar” ersättas med ”resor”. a)  Punkt 1 ska 

ersättas med följande: 

”1.  Vid hänvisning till denna artikel ska passagerare få kompensation som 

uppgår till 

a)  300 EUR för alla resor på högst 2 500 kilometer, 

b)  400 EUR för alla resor på mellan 2 500 och 6 000 kilometer, 

c)  600 EUR för alla resor på över 6 000 kilometer. 



När avståndet beräknas ska utgångspunkten vara den sista 

bestämmelseort där nekad ombordstigning eller inställd flygning 

kommer att leda till att passagerarens ankomst i förhållande till 

tidtabell försenas.” [Ändr. 81] 

b) Punkterna 2, 3, 4 och 5 ska ersättas med följande: 

”2.  När en passagerare har valt en fortsättning av resan enligt artikel 8.1 b 

kan rätten till kompensation uppstå bara en gång under resan till den 

slutliga bestämmelseorten, även om ett flyg skulle ställas in på nytt eller 

en anslutande flygförbindelse skulle missas under den ombokade resan. 

3.  Med passagerarens samtycke ska kompensationen enligt punkt 1 ska 

betalas kontant eller med genom elektronisk banköverföring, 

återbetalning till kreditkort eller bankgirering eller check till det konto 

som angetts av den passagerare som har rätt till kompensation. 

Kommissionen ska öka denna kompensation efter samråd med den 

kommitté som inrättats i enlighet med artikel 16. [Ändr. 82] 



4.  De avstånd som anges i punkt 1 ska mätas efter storcirkelmetoden 

(ortodromisk linje). 

5.  Lufttrafikföretaget kan ingå ett frivilligt avtal med passagerare som 

ersätter de regler om kompensation som anges i punkt 1 med andra, icke-

pekuniära, förmåner av minst samma värde (till exempel 

flygresevouchers utan förfallodatum till ett värde som motsvarar 100 

procent av kompensationsanspråken), om detta avtal bekräftas i ett 

dokument som undertecknas av passageraren och där denne entydigt 

informeras om sin rätt till kompensation enligt denna förordning. Ett 

sådant avtal kan endast ingås efter det att de händelser som berättigar 

till kompensation har inträffat.” [Ändr. 83] 

c)  I artikel 7 ska följande punkt läggas till: 

"5a)  Bevisbördan avseende när och hur passageraren samtyckt till den form 

för betalning av kompensationen eller återbetalning av biljettpriset som 

avses i artikel 7.3 eller om och när passageraren samtyckt till det avtal 

som avses i punkt 5 ska åvila det lufttrafikföretag som utför 

flygningen." [Ändr. 84] 



8. Artikel 8 ska ersättas med följande: 

”Artikel 8 

Rätt till återbetalning eller ombokning 

1.  När det hänvisas till denna artikel ska passagerare kostnadsfritt erbjudas ett val 

mellan tre alternativ: 

a) - Återbetalning inom sju dagar arbetsdagar från passagerarens begäran, 

på det sätt som anges i artikel 7.3, av flygpriset biljettpriset, för den del 

eller de delar av resan som inte fullföljts och för den del eller de delar 

som fullföljts, om flygningen inte längre har något syfte med avseende på 

passagerarens ursprungliga resplan, samt dessutom, i relevanta fall, 

[Ändr. 85] 

-  en returflygning till den första avgångsorten snarast möjligt. 



b) Fortsättning av passagerarens resplan genom ombokning till den slutliga 

bestämmelseorten snarast möjligt, under likvärdiga transportvillkor. 

c) Ombokning till den slutliga bestämmelseorten till ett senare datum som 

passageraren finner lämpligt, under likvärdiga transportvillkor, beroende 

på platstillgång. 

2.  Punkt 1 a ska även gälla passagerare vars flygning ingår i ett paket, med 

undantag av rätten till återbetalning om denna rättighet regleras i direktiv 

90/314/EEG. 

2a.  Punkt 1 b ska också gälla i fall då luftfartyget lyft men senare tvingats landa 

på en annan flygplats än flygplatsen på bestämmelseorten. I enlighet med 

punkt 3 ska lufttrafikföretaget stå för kostnaderna för passagerarens 

transport från den alternativa flygplatsen till den flygplats som reservationen 

avsåg. [Ändr. 86] 



3.  När det lufttrafikföretag som utför flygningen erbjuder en passagerare en 

flygning till eller från en annan flygplats än den som platsreservationen avsåg, 

ska lufttrafikföretaget stå för kostnaderna för passagerarens transport från den 

alternativa flygplatsen till den flygplats som reservationen avsåg eller till en 

annan destination som ligger nära destinationsflygplatsen och som 

överenskommits med passageraren. [Ändr. 87] 

4.  Efter överenskommelse med passageraren får lufttrafikföretaget för den eller 

de returflygningar som avses i punkt 1 a eller den ombokning som avses i 

punkt 1 b eller c använda flygningar som utförs av ett annat lufttrafikföretag 

eller som innefattar en annorlunda resväg eller använda ett annat transportsätt. 



5.  När passagerare väljer det alternativ som avses i punkt 1 b ska de, beroende på 

platstillgång och under förutsättning att det finns jämförbara alternativ, ha 

rätt till ombokning så snart som möjligt via ett annat lufttrafikföretag eller ett 

annat transportsätt när lufttrafikföretaget inte kan befordra passagerarna på sina 

egna flygningar och ankomma till den slutliga bestämmelseorten senast 12 åtta 

timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden. Trots det som sägs i artikel 

22.1 i förordning (EG) nr 1008/20081 får det andra lufttrafik- eller 

transportföretaget inte debitera det avtalsslutande lufttrafikföretaget ett pris 

som överstiger det genomsnittliga pris som betalats av dess egna passagerare 

för likvärdiga tjänster under de tre senaste månaderna. Lufttrafikföretaget ska 

informera passageraren senast 30 minuter efter den tidtabellsenliga 

avgångstiden om huruvida det kan befordra passageraren på sina egna 

flygningar inom föreskriven tid. Passageraren ska ha rätt att vägra 

ombokning via ett annat transportsätt och ska i så fall behålla sin rätt till 

service enligt artikel 9 medan han eller hon väntar på att bli ombokad. 

[Ändr. 88] 
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6.  När passagerare erbjuds en ombokning enligt punkt 1 som helt eller delvis 

inbegriper ett annat transportsätt ska denna förordning artikel 6a tillämpas på 

den transport som utförs med det andra transportsättet som om den hade utförts 

med ett flygplan. i enlighet med gällande ombokningsavtal mellan det 

aktuella lufttrafikföretaget och det andra transportsättet. Lufttrafikföretaget 

ska ansvara för att denna förordning tillämpas på hela resan.” [Ändr. 89] 

8a)  I artikel 8 ska följande punkt läggas till: 

”6a.  Passageraren får på egen hand organisera sin ombokning och kräva 

återbetalning av motsvarande kostnader om lufttrafikföretaget som utför 

flygningen underlåter att erbjuda alternativet ombokning enligt punkt 1 b.” 

[Ändr. 90] 

9. Artikel 9 ska ändras på följande sätt: 



-a)  Punkt 1 a ska ersättas med följande: 

”a)  måltider och förfriskningar; lufttrafikföretaget ska automatiskt 

tillhandahålla dricksvatten till måltiderna och när passagerare ber om 

det.” [Ändr. 91] 

a) Punkt 1 c ska ersättas med följande: 

”c)  transport mellan från flygplatsen till och inkvarteringsorten (hotell, 

passagerarens bostadsort eller annan) och tillbaka till flygplatsen.” 

[Ändr. 92] 

aa)  Punkt 2 ska ersättas med följande: 

”2.  Passagerare ska dessutom erbjudas att utan kostnad ringa två 

telefonsamtal eller skicka två fax eller e-postmeddelanden.” [Ändr. 93] 



ab)  Punkt 3 ska ersättas med följande: 

”3.  Vid tillämpningen av denna artikel ska det lufttrafikföretag som utför 

flygningen ta särskild hänsyn till behoven hos personer med 

funktionshinder eller nedsatt rörlighet och medföljande personer, 

behoven hos mödrar eller fäder som reser ensamma med små barn 

samt hos barn som reser utan vårdnadshavare.” [Ändr. 94] 

ac)  Följande punkt ska införas: 

”3a.  Flygplatsens ledningsenhet ska kostnadsfritt för passagerarna 

tillhandahålla särskilda rum för de personer med allvarliga 

funktionshinder som har behov av att byta kläder samt 

toalettmöjligheter på alla flygplatser i unionen med en årlig trafikvolym 

av mer än en miljon passagerare.” [Ändr. 95] 



b) Följande punkter ska läggas till: 

”4.  Om det lufttrafikföretag som utför flygningen kan visa att inställningen 

eller förseningen av flygningen eller tidtabellsändringen beror på 

extraordinära omständigheter och att inställningen eller förseningen av 

flygningen eller tidtabellsändringen inte skulle ha kunnat undvikas även 

om alla rimliga åtgärder hade vidtagits på korrekt sätt, får det begränsa 

den totala kostnaden tiden för den inkvartering som avses i punkt 1 b till 

100 euro per natt och passagerare och till högst 3 nätter totalt högst fem 

nätter. Om passageraren beslutar att själv ordna sin inkvartering får 

lufttrafikföretaget begränsa kostnaderna för inkvartering till 125 EUR 

per natt och passagerare. Om lufttrafikföretaget väljer att tillämpa denna 

begränsning ska det ändå ge passagerarna information om tillgänglig 

inkvartering efter de tre fem nätterna, utöver de fortsatta 

informationsskyldigheterna enligt artikel 14. 



Det lufttrafikföretag som utför flygningen är alltid skyldigt att erbjuda 

inkvartering, och det ska vara en prioritering för lufttrafikföretaget att 

fullgöra denna skyldighet. Denna begränsning ska inte gälla om 

lufttrafikföretaget inte har kunnat tillhandahålla inkvartering. 

[Ändr. 96] 

5.  Skyldigheten att erbjuda inkvartering enligt punkt 1 b ska inte gälla när 

den berörda flygningen uppgår till högst 250 kilometer och är planerad 

att utföras av ett luftfartyg med en högsta kapacitet på 80 platser, utom 

när flygningen är en anslutande flygförbindelse. Om lufttrafikföretaget 

väljer att tillämpa detta undantag ska det ändå ge passagerarna 

information om tillgänglig inkvartering. [Ändr. 97] 

6.  Om en passagerare väljer återbetalning enligt artikel 8.1 a när denne 

befinner sig på avgångsflygplatsen för resan eller väljer ombokning till 

ett senare datum enligt artikel 8.1 c, ska passageraren inte få några 

ytterligare rättigheter avseende service enligt artikel 9.1 för den berörda 

flygningen. Om passageraren kan visa att han eller hon har haft 

kostnader för resan till eller från flygplatsen ska passagerarens 

kostnader för att ta sig till avreseorten för den resa som inte har 

genomförts ersättas till fullo.” [Ändr. 98] 



-10.  I artikel 10.2 ska inledningsfrasen ersättas med följande: 

”2.  Om det lufttrafikföretag som utför flygningen placerar passageraren i en 

lägre klass i förhållande till biljettpriset ska lufttrafikföretaget inom sju 

arbetsdagar, i enlighet med bestämmelserna i artikel 7.3, ersätta” [Ändr. 99] 

10. I artikel 10.2 a, b och c ska ordet ”biljettkostnad” ersättas med ”flygpris”. 

11. I artikel 11 ska följande punkt läggas till: 

”3.  Det lufttrafikföretag som utför flygningen ska inte tillämpa de begränsningar 

som anges i artikel 9.4 och 9.5 om passageraren är en person med 

funktionshinder eller nedsatt rörlighet eller en person som medföljer en sådan 

person, ett barn som reser ensamt, en gravid person kvinna eller en person som 

behöver särskild medicinsk vård, på villkor att lufttrafikföretaget det 

lufttrafikföretag som utför flygningen eller dess agent eller arrangören av 

resepaketet har underrättats om personens särskilda behov minst 48 timmar 

före den tidtabellsenliga avgångstiden. Denna underrättelse ska anses täcka 

hela resan samt återresan om båda resorna har avtalats med samma 

lufttrafikföretag finns på samma biljett. 



Lufttrafikföretagen bör också sträva efter att se till att ledar- och 

assistanshundar tas så väl hand om som möjligt. Information om assistans 

och de bestämmelser som finns ska ges genom de olika 

kommunikationsmedel som står till förfogande. [Ändr. 100] 

3a.  Flygbesättningar ska utbildas i att ge assistans till personer med 

funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet, för att underlätta dessa 

personers ombordstigning och avstigning. [Ändr. 101] 

3b.  Ett lufttrafikföretag får inte neka en passagerare med funktionshinder eller 

en passagerare med nedsatt rörlighet ombordstigning med den 

förevändningen att passageraren i fråga inte har någon medföljande, och får 

inte kräva att en medföljande är närvarande hela tiden.” [Ändr. 102] 

11a. I artikel 12 ska punkt 2 ersättas med följande: 

”2.  Denna förordning gäller oberoende av om passageraren har rätt till 

ytterligare kompensation. Kompensation som beviljas enligt denna 

förordning får inte räknas av från sådan ytterligare kompensation.” 

[Ändr. 103] 



12. Artikel 13 ska ersättas med följande: 

”Artikel 13 

Rätt till gottgörelse 

När det lufttrafikföretag som utför flygningen betalar kompensation eller fullgör 

andra skyldigheter enligt denna förordning, och utan att det påverkar tillämpningen 

av avtal med tredje parter om ansvarsfrihet som är i kraft vid tidpunkten för 

tvisten, får ingen bestämmelse i denna förordning eller i nationell lagstiftning tolkas 

som en inskränkning av lufttrafikföretagets rätt att begära kompensation, för, eller 

fullständig ersättning av, de kostnader som uppstått genom denna förordning, från 

någon person, inklusive tredje parter som bidragit till den händelse som gett upphov 

till kompensationen eller de andra skyldigheterna i enlighet med gällande 

lagstiftning. I synnerhet begränsas inte genom denna förordning rätten för det 

lufttrafikföretag som utför flygningen att begära kompensation för eller ersättning 

av sina kostnader från en flygplats eller annan tredje part med vilken det 

lufttrafikföretag som utför flygningen har ingått avtal.” [Ändr. 104] 



13. Artikel 14 ska ersättas med följande: 

”Artikel 14 

Skyldighet att informera passagerare 

1.  Flygplatsens ledningsenhet och det lufttrafikföretag som utför flygningen ska 

se till att ett tydligt anslag med följande text finns uppsatt väl synligt för 

passagerarna vid incheckningsdiskarna (inklusive incheckningsautomaterna för 

självbetjäning) och utgången till flygplanet: ”Om du nekas att stiga ombord 

eller om din flygning är inställd eller försenad med minst två timmar eller om 

den tidtabellsenliga avgångstiden för din flygning har tidigarelagts med 

minst två timmar i förhållande till den ursprungliga avgångstid som anges på 

din biljett, kan du vid incheckningsdisken eller utgången till flygplanet begära 

att få ett exemplar av en text som anger dina rättigheter, särskilt rätten till 

assistans och eventuell kompensation." [Ändr. 105] 



1a.  Lufttrafikföretag ska på alla flygplatser där de är verksamma inrätta 

kontaktpunkter vid vilka de ska se till att det finns kontaktpersoner eller en 

tredje part som utsetts av det berörda lufttrafikföretaget, som kan ge 

passagerarna nödvändig information om deras rättigheter (inklusive 

reklamationsförfaranden), ge assistans och vidta omedelbara åtgärder vid 

inställda eller försenade flygningar, nekad ombordstigning och vid förlorat 

eller försenat bagage. Under lufttrafikföretagets arbetstid och fram till dess 

att den sista passageraren har stigit av det sista planet ska dessa 

kontaktpunkter vara tillgängliga för att assistera passagerare bland annat vid 

återbetalning, ombokning och byte av resväg och för att ta emot 

reklamationer. [Ändr. 106] 

1b.  Det lufttrafikföretag som utför flygningen ska se till att elektroniska biljetter 

och elektroniska och utskrivna versioner av boardingkort är försedda med 

lättläst och tydlig information om passagerares rättigheter och med 

kontaktuppgifter för hjälp och assistans. [Ändr. 107] 



2.  När Vid nekad ombordstigning, inställda eller försenade flygningar eller 

tidtabellsändringar motsvarande minst två timmar ska det lufttrafikföretag 

som utför flygningen nekar ombordstigning eller ställer in en flygning ska det 

ge varje berörd passagerare snarast möjligt fullt ut upplysa och ge den 

berörda passageraren skriftlig information eller information i elektronisk 

form om reglerna för kompensation och assistans i enlighet med denna 

förordning, inklusive information om eventuella begränsningar enligt artikel 

9.4 och 9.5 samt informera passageraren om möjliga alternativa 

transportsätt. Även passagerare som utsatts för en försening eller 

tidtabellsändring motsvarande minst två timmar ska erhålla sådan information. 

Passagerarna ska också ges skriftlig information om lufttrafikföretagets adress 

dit reklamationer kan sändas och om hur de för reklamationsärenden behöriga 

organ som utsetts enligt artikel 16a kan kontaktas. [Ändr. 108] 

3.  Lämpliga alternativa medel och lämpliga format ska användas vid 

tillämpningen av bestämmelserna i denna artikel med avseende på personer 

med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, framför allt blinda och 

synskadade personer. [Ändr. 109] 



4.  Flygplatsens ledningsenhet ska se till att allmän information om passagerares 

rättigheter finns klart och tydligt uppsatt på flygplatsens passagerarområden. 

Med utgångspunkt från den information som mottagits ska ledningsenheten 

ska också säkerställa att passagerare som befinner sig på flygplatsen informeras 

om orsakerna till och sina rättigheter i samband med förseningar och 

trafikstörningar, till exempel att deras flygning ställts in och om sina 

rättigheter i de fall flygbolaget oväntat upphör med verksamheten, t.ex. när om 

det blir insolvent eller får sin licens återkallad. [Ändr. 110] 

5.  När en flygning ställs in eller avgången försenas ska det lufttrafikföretag som 

utför flygningen informera passagerarna om detta och om orsaken till 

störningen så snart som möjligt dessa uppgifter finns tillgängliga och i alla 

händelser senast 30 minuter efter den tidtabellsenliga avgångstiden samt om 

den uppskattade nya avgångstiden så snart som uppgifter om detta finns 

tillgängliga, förutsatt att lufttrafikföretaget har fått passagerarnas 

kontaktuppgifter enligt punkterna 6 och 7 i de fall biljetterna köpts via en 

förmedlare. [Ändr. 111] 



5a.  Lufttrafikföretaget ska se till att det vid inchecknings- och 

ombordstigningsdisken finns dokument som innehåller de europeiska 

flygpassagerarnas rättigheter och som personalen på begäran ska dela ut till 

flygpassagerarna. Kommissionen ska uppdatera dessa dokument varje gång 

som väsentliga ändringar görs av flygpassagerarnas rättigheter. [Ändr. 112] 

5b.  Alla lufttrafikföretag ska införa en effektiv telefonjour som är tillgänglig för 

samtliga passagerare som har bokat en flygning. Via denna tjänst bör 

passagerarna få information om och förslag på alternativa resvägar vid 

störningar, och kostnaden för tjänsten får under inga omständigheter 

överstiga kostnaden för ett lokalsamtal. [Ändr. 113] 



6.  När en passagerare inte köper sin biljett direkt av det lufttrafikföretag som utför 

flygningen, utan via en förmedlare som är etablerad i unionen, ska denna 

förmedlare tillhandahålla lufttrafikföretaget passagerarens kontaktuppgifter, på 

villkor att passageraren gett ett uttryckligt skriftligt tillstånd sitt medgivande 

till detta. Detta tillstånd medgivande får enbart ges i form av ett tillval. 

Lufttrafikföretaget får enbart använda dessa kontaktuppgifter för att fullgöra 

sin informationsskyldighet enligt denna artikel och inte för 

marknadsföringsändamål, och ska radera kontaktuppgifterna senast 72 timmar 

efter det att transportavtalet fullgjorts. Passagerarens medgivande till att 

överlämna sina kontaktuppgifter till lufttrafikföretaget och till behandling 

och lagring av och åtkomst till dessa uppgifter ska ske i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG*. [Ändr. 114] 



7.  En förmedlare ska undantas från skyldigheten sina skyldigheter enligt punkt 6, 

om denne kan visa att det finns ett alternativt system som garanterar att 

passageraren informeras utan att de berörda kontaktuppgifterna överförs eller 

då passageraren har valt att inte lämna ut sina kontaktuppgifter. [Ändr. 115] 

7a.  Tjänsteleverantören ska säkerställa enkel tillgång till korrekt och objektiv 

information om sina resors miljöpåverkan (även klimatpåverkan) och 

energieffektivitet. Denna information ska offentliggöras och anges tydligt på 

såväl lufttrafikföretagens och researrangörernas webbplatser som på 

biljetterna. Kommissionen ska stödja det pågående arbetet i denna riktning. 

[Ändr. 116] 

7b.  Utan att det påverkar skyldigheterna enligt punkt 2 ska alla elektroniska 

meddelanden till passageraren om inställda flygningar, kraftiga förseningar 

eller tidtabellsändringar klart och tydligt upplysa om att passageraren kan ha 

rätt till kompensation och/eller assistans enligt denna förordning.  

_________________________________ 

* Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda 

personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria 

flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31)." [Ändr. 117] 

14. Artikel 16 ska ersättas med följande: 

”Artikel 16 

Efterlevnad och tillsyn 



1.  Varje medlemsstat ska utse ett nationellt tillsynsorgan som ansvarar för att se 

till att bestämmelserna i denna förordning efterlevs med avseende på 

överträdelser av förordningen vid flygplatser inom dess territorium, 

flygningar från flygplatser belägna inom dess territorium och flygningar från 

ett tredjeland till sådana flygplatser. Medlemsstaterna ska meddela 

kommissionen om vilket organ som har utsetts i enlighet med denna punkt. 

[Ändr. 118] 

2.  Det nationella tillsynsorganet ska noggrant övervaka efterlevnaden av kraven i 

denna förordning och vidta de åtgärder som krävs för att se till att 

passagerarnas rättigheter respekteras. För detta ändamål ska lufttrafikföretagen 

och flygplatsernas ledningsenheter tillhandahålla det nationella tillsynsorganet 

relevanta dokument på inom en månad efter organets begäran, utan att detta 

påverkar lufttrafikföretagens skyldigheter enligt artikel 14a. För att det 

nationella tillsynsorganet ska kunna utföra sina uppgifter ska det också ta 

hänsyn till den information som erhållits från det organ som utsetts enligt 

artikel 16a. Det kan också besluta om ska vidta åtgärder på grundval av 

enskilda reklamationer som vidarebefordrats av det organ som utsetts enligt 

artikel 16a. Medlemsstaterna ska se till att deras respektive nationella 

tillsynsorgan ges tillräckliga befogenheter att effektivt bestraffa 

överträdelser. [Ändr. 119] 



2a.  Lufttrafikföretag ska i förebyggande syfte ge det nationella tillsynsorganet 

omfattande information om förekommande tekniska problem, särskilt om 

orsakerna till dessa. Det nationella tillsynsorganet ska dela med sig av denna 

information till de organ som ansvarar för tvistlösning utanför domstol och 

som avses i artikel 16a. [Ändr. 120] 

3.  De påföljder som medlemsstaterna fastställer till följd av överträdelse av 

bestämmelserna i denna förordning ska vara effektiva, proportionella och 

avskräckande och tillräckliga för att ge lufttrafikföretag ett ekonomiskt 

incitament att konsekvent följa denna förordning. [Ändr. 121] 



4.  Om de I enlighet med direktiv 2013/11/EU ska samarbetssystem inrättas 

mellan de nationella tillsynsorganen och det organ som utses enligt artiklarna 

16 och 16a skiljer sig åt ska rapporteringsmekanismer inrättas för att 

säkerställa artikel 16a. Dessa samarbetssystem ska omfatta ömsesidigt 

informationsutbyte mellan de olika organen i syfte att hjälpa de nationella 

tillsynsorganen att utföra sina övervaknings- och tillsynsuppgifter och det 

organ som utsetts enligt artikel 16a att samla in de uppgifter och skaffa den 

tekniska expertis som behövs för att granska handlägga enskilda 

reklamationer. [Ändr. 122] 

5.  De nationella tillsynsorganen ska för varje år, senast i slutet av april det 

påföljande kalenderåret, offentliggöra statistik om sin verksamhet, inklusive 

om tillämpade påföljder. De nationella tillsynsorganen ska samtidigt och på 

grundval av information som lufttrafikföretagen och flygplatsernas 

ledningsenheter är skyldiga att förvalta och överlämna, offentliggöra statistik 

över antalet och typen av reklamationer, antalet inställda flygningar, nekade 

ombordstigningar och förseningar och deras omfattning samt uppgifter om 

förlorat, försenat och skadat bagage. [Ändr. 123] 



6.  För frågor som omfattas av denna förordning ska lufttrafikföretagen lämna sina 

kontaktuppgifter till de nationella tillsynsorganen i de medlemsstater där de 

bedriver verksamhet. I väntan på medlemsstaternas införlivande av 

bestämmelserna i direktiv 2013/11/EU kan enskilda passagerare vid alla 

flygplatser inom en medlemsstats territorium lämna in en reklamation hos 

valfritt nationellt tillsynsorgan om påstådda överträdelser av denna 

förordning som inträffat vid flygplatser inom en medlemsstats territorium, 

eller om flygningar till en flygplats inom en medlemsstats territorium eller 

om flygningar från ett tredjeland till en sådan flygplats.” [Ändr. 124] 

14a.  Följande artikel ska läggas till: 

”Artikel 16 -a 

Dokument om fullgjorda skyldigheter 



1.  EG-lufttrafikföretag ska utarbeta och senast den 1 januari 2016 förelägga 

det nationella tillsynsorganet i den medlemsstat som har utfärdat deras 

licens, i enlighet med förordning (EG) nr 1008/2008, och kommissionen ett 

dokument som rimligt detaljerat visar att företagens driftsförfaranden är 

tillräckliga för att säkerställa att bestämmelserna i alla relevanta artiklar i 

denna förordning genomgående efterlevs. 

1a.  Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa 

minimiinnehållet i dessa dokument om fullgjorda skyldigheter. 

Minimiinnehållet ska minst omfatta beredskapsplaner för de viktigaste 

störningarna, uppgifter om vilka som är ansvariga för att tillhandahålla 

assistans och informera om andra rättigheter, de praktiska formerna och 

förfarandena för hanteringen av reklamationer och tillhandahållandet av 

assistans och kompensation samt förfarandena och formerna för 

kommunikation med passagerarna. Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 16c.2. 



2.  Alla andra lufttrafikföretag som tillhandahåller flygningar från en flygplats i 

unionen ska överlämna ett dokument om fullgjorda skyldigheter till de 

nationella tillsynsorganen i samtliga medlemsstater där de är verksamma 

samt till kommissionen. 

3.  Lufttrafikföretagen ska se över sina dokument om fullgjorda skyldigheter 

och från och med den 1 januari 2019 överlämna uppdaterade versioner vart 

tredje år till alla berörda nationella tillsynsorgan och till kommissionen. 

4.  Det nationella tillsynsorganet ska beakta de dokument om fullgjorda 

skyldigheter som lufttrafikföretagen överlämnat och om möjligt kontrollera 

att dessa dokument överensstämmer med informationen i reklamationerna.” 

[Ändr. 125] 

15. Följande artiklar ska införas: 

”Artikel 16a 

Passagerares skadeståndskrav och reklamationer 



1.  Vid tidpunkten för bokningen ska lufttrafikföretag Lufttrafikföretag, 

researrangörer och biljettförsäljare i enlighet med definitionen i artikel 2 d i 

förordning (EG) nr 2111/2005 ska informera passagerarna om förfarandena 

lufttrafikföretagens förfaranden för hantering av skadeståndskrav och 

reklamationer samt de relevanta tidsfristerna enligt punkt 2 i denna artikel i 

samband med de rättigheter som fastställs i denna förordning och om vart 

passagerare kan vända sig för att framföra skadeståndskrav och reklamationer, 

inbegripet på elektronisk väg. Lufttrafikföretag, och i förekommande fall 

researrangören, ska också informera passagerare om det eller de organ som 

ansvarar för hanteringen av passagerares reklamationer och som utsetts av 

medlemsstaterna enligt denna artikel och artikel 16. Relevant information 

ska lämnas vid bokningstillfället; informationen ska vara tillgänglig för alla, 

tydligt angiven på passagerarens biljett och på lufttrafikföretagets 

webbplatser, delas ut vid lufttrafikföretagets disk på flygplatserna och anges i 

det e-postmeddelande som informerar passageraren om att dennes flygning 

har ställts in eller försenats. En reklamationsblankett ska lämnas till 

passagerarna på begäran. [Ändr. 126] 



1a.  Lufttrafikföretaget ska kunna bevisa att nödvändig information har lämnats 

till passagerarna. [Ändr. 127] 

2.  En passagerare som vill göra en reklamation hos ett lufttrafikföretag i fråga om 

sina rättigheter enligt denna förordning ska göra det inom tre månader från den 

dag då flygningen utfördes eller skulle ha utförts. Passagerarens rätt att lämna 

in en reklamation inom tre månader och efter dessa tre månader ska inte 

påverka dennes rätt att göra sina anspråk gällande enligt denna förordning 

inom ramen för ett rättsligt förfarande eller ett tvistlösningsförfarande 

utanför domstol. Lufttrafikföretaget ska inom sju dagar sju arbetsdagar efter 

det att reklamationen har mottagits bekräfta mottagandet för passageraren. 

Lufttrafikföretaget ska inom två månader efter det att reklamationen har 

mottagits ge passageraren ett fullständigt svar. Om lufttrafikföretaget inte 

lämnar detta fullständiga svar inom tvåmånadersperioden ska det anses ha 

godkänt passagerarens krav. 

Om lufttrafikföretaget åberopar extraordinära omständigheter, ska det i sitt 

svar meddela passageraren vilka specifika omständigheter som orsakat den 

inställda eller försenade flygningen. Dessutom ska lufttrafikföretaget 

förklara att det hade vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika att 

flygningen ställs in eller försenas. 



I sitt fullständiga svar ska lufttrafikföretaget även meddela den berörda 

passageraren kontaktuppgifterna för det utsedda organ som avses i punkt 3, 

däribland organets postadress, telefonnummer, e-postadress och 

webbplatsadress. [Ändr. 128] 

3.  Medlemsstaterna ska se till att flygpassagerare kan lämna över tvister med 

lufttrafikföretag beträffande de rättigheter och skyldigheter som fastställs i 

denna förordning till oberoende, verkningsfulla och effektiva organ för 

tvistlösning utanför domstol. Varje medlemsstat ska, i enlighet med relevant 

EU-lagstiftning och nationell lagstiftning, därför utse ett eller flera nationella 

organ med ansvar för tvistlösning utanför domstol mellan lufttrafikföretag och 

passagerare med avseende på de rättigheter och skyldigheter som omfattas av 

denna förordning. Dessa organ bör vara andra än det tillsynsorgan som avses 

i artikel 16.1. Medlemsstaterna ska se till att dessa organ har befogenhet att 

lösa bakomliggande tvister mellan passagerare och lufttrafikföretag genom 

beslut som är rättsligt bindande och får rättslig verkan för båda parter. I 

fråga om tvister som omfattas av direktiv 2013/11/EU ska endast det 

direktivet tillämpas. Alla lufttrafikföretag som är involverade i flygningar 

från en flygplats på en medlemsstats eller ett tredjelands territorium till 

sådana flygplatser ska följa bestämmelserna i systemet för alternativ 

tvistlösning enligt direktiv 2013/11/EU, som erbjuder en enkel, snabb och 

billig lösning utanför domstol av tvister mellan passagerare och 

lufttrafikföretag. [Ändr. 129] 



4.  Varje passagerare Efter att ha tagit emot lufttrafikföretagets fullständiga svar 

får den berörda passageraren reklamera en påstådd överträdelse av 

bestämmelserna i denna förordning till ett nationellt organ för tvistlösning 

utanför domstol som utsetts enligt punkt 3 på vilken flygplats som helst 

belägen inom en medlemsstats territorium eller, för flygningar från tredjeland, 

till en flygplats belägen på det territoriet på en medlemsstats eller ett 

tredjelands territorium till sådana flygplatser. Sådana reklamationer får 

lämnas in tidigast två månader efter det att en inom en på förhand fastställd 

tidsfrist som inte får understiga ett år från den dag då passageraren lämnade 

in sin reklamation gjordes hos eller begäran om skadestånd till det berörda 

lufttrafikföretaget, såvida inte lufttrafikföretaget redan har lämnat ett slutligt 

svar på en sådan reklamation. [Ändr. 130] 

4a.  Om lufttrafikföretaget har begått en överträdelse ska det organ som 

handlägger reklamationer informera det nationella tillsynsorganet, som i 

enlighet med artikel 16a.2 ska vidta åtgärder för att säkerställa efterlevnad. 

[Ändr. 131] 



5.  Det utsedda organet ska inom sju dagar efter det att reklamationen har 

mottagits bekräfta detta och När ett utsett organ har tagit emot en 

reklamation ska det underrätta parterna i tvisten så snart det har tagit emot 

alla handlingar med relevant information rörande reklamationen. Det ska 

sända en kopia av reklamationshandlingarna till det relevanta nationella 

tillsynsorganet. Det slutliga svaret till den som reklamerar får inte dröja mer än 

tre månader 90 kalenderdagar från mottagandet av reklamationen den dag det 

utsedda organet mottog det fullständiga reklamationsärendet. En kopia av det 

slutliga svaret ska också lämnas till det nationella tillsynsorganet. [Ändr. 132] 

5a.  För att kunna kontaktas i frågor som omfattas av denna förordning ska 

lufttrafikföretagen lämna sina kontaktuppgifter till de nationella 

tillsynsorgan som utsetts enligt denna artikel, i de medlemsstater där de 

bedriver verksamhet. [Ändr. 133] 

5b.  När det i denna förordning hänvisas till säkerhetsskäl ska bevisbördan åvila 

det berörda lufttrafikföretaget. [Ändr. 134] 



Artikel 16aa 

Medlemsstaterna ska tillhandahålla välutrustade och oberoende medlingsorgan 

som inte tar ut avgifter, som ska hjälpa till med att finna lösningar på konflikter 

mellan passagerare och lufttrafikföretag och tjänsteleverantörer inom andra 

transportsätt. [Ändr. 135] 

Artikel 16b 

Samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen 

1.  Genom den kommitté som avses i artikel 16c ska kommissionen underlätta 

dialogen och främja samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller 

nationell tolkning och tillämpning av denna förordning. [Ändr. 136] 

2.  Medlemsstaterna ska varje år, senast i slutet av april det påföljande 

kalenderåret, lämna en rapport om sin verksamhet till kommissionen, 

däribland den statistik som avses i artikel 16.5. Kommissionen får med hjälp 

av genomförandeakter besluta om vad som ska tas upp i dessa rapporter. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i 

artikel 16c. [Ändr. 137] 



3.  Medlemsstaterna ska regelbundet översända relevanta uppgifter om sin 

nationella tolkning och tillämpning av förordningen till kommissionen, som 

ska göra denna information tillgänglig i elektroniskt format för andra 

medlemsstater. 

4.  På begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ ska kommissionen granska 

skillnader i tillämpning och kontroll av efterlevnaden av denna förordning, i 

synnerhet när det gäller tolkningen av extraordinära omständigheter, och 

förtydliga bestämmelserna i förordningen i syfte att främja enhetlig 

tillämpning. I detta syfte får kommissionen anta en rekommendation efter 

samråd med den kommitté som avses i artikel 16c. 

5.  De nationella tillsynsorganen ska på begäran av kommissionen undersöka 

tvivelaktiga metoder som tillämpas av lufttrafikföretag och rapportera 

resultaten till kommissionen inom fyra månader efter det att begäran gjordes. 



5a.  Kommissionen och medlemsstaterna ska inrätta ett unionsomfattande 

system, bestående av samtliga organ som utsetts enligt artiklarna 16 och 16a, 

för att garantera informationsutbyte mellan medlemsstaterna om 

överträdelser, påföljder och bästa praxis för efterlevnad. Kommissionen ska 

göra denna information tillgänglig för samtliga medlemsstater i elektronisk 

form. [Ändr. 138] 

5b.  De nationella tillsynsorganen ska på begäran överlämna information och 

relevanta dokument om enskilda fall av överträdelser till kommissionen. 

[Ändr. 139] 

5c.  Kommissionen ska med början senast den 1 maj 2015 på sin webbplats 

offentliggöra och regelbundet uppdatera en förteckning över samtliga 

lufttrafikföretag som är verksamma i unionen och som systematiskt 

underlåter att följa bestämmelserna i denna förordning. Alla 

lufttrafikföretag, oavsett storlek och nationalitet, för vilka kommissionen har 

mottagit bevis för att de har begått överträdelser enligt artikel 16b.(5b som 

har drabbat passagerare vid fler än tio olika flygningar under ett kalenderår, 

och som hänför sig till fler än en artikel i denna förordning, ska anses 

systematiskt ha underlåtit att följa bestämmelserna i denna förordning. 

[Ändr. 140] 



Artikel 16c 

Kommittéförfarande 

1.  Kommissionen ska biträdas av en kommitté för passagerares rättigheter 

bestående av två företrädare för varje medlemsstat, och av vilka minst en ska 

representera ett nationellt tillsynsorgan. Denna kommitté ska vara en kommitté 

i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.  

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 

tillämpas.” 

15a.  Följande artikel ska införas: 

”Artikel 16ca 

Delegerade akter 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 16cb för 

att lägga till omständigheter till den uttömmande förteckningen över 

omständigheter som ska betraktas som extraordinära på grundval av de nationella 

tillsynsorganens arbete och domar från Europeiska unionens domstol.” 

[Ändr. 141] 



15b.  Följande artikel ska införas: 

”Artikel 16cb 

Utövande av delegering 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll 

för de villkor som anges i denna artikel. 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 16ca ska ges till 

kommissionen för en period av fem år från och med den …. Kommissionen 

ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader 

före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom 

tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte 

Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre 

månader före utgången av perioden i fråga. 

                                                 
  EUT: För in datum för denna förordnings ikraftträdande. 



3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 16ca får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse 

innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att 

gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska 

unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det 

påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft. 

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna. 

5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 16ca ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den 

delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten 

delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och 

rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att 

de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på 

Europaparlamentets eller rådets initiativ." [Ändr. 142] 



16. Artikel 17 ska ersättas med följande: 

”Artikel 17 

Rapportering 

Kommissionen ska senast den 1 januari 2017 rapportera till Europaparlamentet och 

rådet om tillämpningen och resultaten av denna förordning, särskilt beträffande 

effekterna av kompensationen för kraftigt försenade flygningar och begränsningen av 

inkvartering under extraordinära omständigheter med lång varaktighet, problem med 

tolkningen av vad som avses med extraordinära omständigheter, statistik 

offentliggjord av de nationella tillsynsorganen om deras verksamhet, inklusive om 

påföljder och resultat i fråga om misstänkta överträdelser i lufttrafikföretagens 

praxis, och framsteg som gjorts för att inrätta nationella organ med ansvar för 

tvistlösningar utanför domstol och deras verksamhet. Kommissionen ska också 

rapportera om det stärkta skyddet av passagerare på flygningar från tredjeländer som 

utförs av lufttrafikföretag utanför gemenskapen unionen inom ramen för 

internationella luftfartsavtal. Vidare ska kommissionen rapportera om hur effektiva 

de åtgärder och påföljder varit som de organ som avses i artikel 16 vidtagit samt 

om det eventuella behovet av en harmoniserad strategi. Rapporten ska kompletteras 

med lagförslag om det är nödvändigt.” [Ändr. 143] 



17. Bilaga I till denna förordning ska läggas till som bilaga I till förordning (EG) 

nr 261/2004. 

Artikel 2 

Förordning (EG) nr 2027/97 ska ändras på följande sätt: 

1. Artikel 3.2 ska ersättas med följande: 

"2.  EG-lufttrafikföretaget Vid samtliga flygplatser inom unionen ska EG-

lufttrafikföretag och de marktjänstföretag som de företräds av inrätta en 

tjänst som ska tillhandahålla en reklamationsblankett vid flygplatsen som gör 

det möjligt för passagerare att omedelbart passagerarna 

reklamationsblanketter så att dessa omedelbart vid ankomsten ska kunna 

reklamera skadat eller försenat bagage. En sådan reklamationsblankett Likaså 

ska EG-lufttrafikföretag dela ut en sådan reklamationsblankett på 

passagerarens begäran vid sina incheckningsdiskar eller sina servicediskar 

på flygplatsen, eller på båda dessa platser, samt även tillhandahålla 

reklamationsblanketten på sina webbplatser. Reklamationsblanketten, som 

kan utgöras av en rapport om drabbad egendom – PIR-rapport (Property 

Irregularity Report), ska av lufttrafikföretaget vid flygplatsen godtas som 

reklamation i enlighet med artikel 31.2 i Montrealkonventionen. Denna 

möjlighet ska inte påverka passagerares rättigheter att reklamera på andra sätt 

inom de tidsfrister som anges föreskrivs i Montrealkonventionen. 



2a.  Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa utformningen 

av den harmoniserade reklamationsblanketten. Dessa genomförandeakter 

ska antas i enlighet med det rådgivande/granskande förfarande som avses i 

artikel 6f.2” [Ändr. 144] 

2. Artikel 5.2 ska ersättas med följande: 

"2.  Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 1 ska en sådan 

förskottsutbetalning inte understiga ett belopp på 18 096 SDR uttryckt i euro 

per passagerare vid dödsfall. Kommissionen ska ges befogenhet att anpassa 

detta belopp genom en delegerad akt i enlighet med artikel 6c, mot bakgrund 

av ett beslut av Internationella civila luftfartsorganisationen i enlighet med 

artikel 24.2 i Montrealkonventionen. Ändringar av ovannämnda belopp ska 

också ändra motsvarande belopp i bilagan.” 

2a.  I artikel 5 ska följande punkt läggas till: 

”3a.  Vid förlorat, försenat eller skadat bagage ska lufttrafikföretagen först 

ersätta de passagerare med vilka de har ingått avtal, innan de kan 

kräva eventuell ersättning från flygplatser eller tjänsteleverantörer för 

skador som de inte nödvändigtvis själva har orsakat.” [Ändr. 145] 

3. Följande mening ska läggas till i artikel 6.1: 

”Kommissionen ska ges befogenhet att, genom en delegerad akt i enlighet med 

artikel 6c, anpassa de belopp som anges i bilagan, med undantag av det belopp som 

anges i artikel 5.2, mot bakgrund av ett beslut av Internationella civila 

luftfartsorganisationen i enlighet med artikel 24.2 i Montrealkonventionen.” 



4. Följande artiklar ska införas: 

”Artikel 6a 

1.  Vid transport av incheckade rullstolar, rörelsehjälpmedel eller andra 

hjälpmedel ska lufttrafikföretaget och dess agenter, vid bokningen och senast 

när hjälpmedlen överlämnas till lufttrafikföretaget, upplysa passagerarna om 

deras rättigheter och erbjuda varje person med funktionshinder eller nedsatt 

rörlighet enligt definitionen i artikel 2 a i förordning (EG) nr 1107/2006* 

möjlighet möjligheten att göra en kostnadsfri särskild intresseförklaring enligt 

artikel 22.2 i Montrealkonventionen. Kommissionen ska anta 

genomförandeakter för att fastställa utformningen av den mall som ska 

användas för en sådan intresseförklaring. Dessa genomförandeakter ska 

antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 6f.2. 

[Ändr. 146] 



2.  Vid förstörelse av, förlust av eller skada på rörelsehjälpmedel ska 

lufttrafikföretagets skadeståndsansvar begränsas till det belopp som uppgavs då 

det incheckade hjälpmedlet överlämnades till EG-lufttrafikföretaget. 

3.  Om incheckade rullstolar, rörelsehjälpmedel eller andra hjälpmedel förstörs, 

förloras, skadas eller försenas vid transport ska det av passageraren uppgivna 

beloppet gälla som gräns för EG-lufttrafikföretagets skadeståndsansvar, om 

inte lufttrafikföretaget kan visa att detta belopp är högre än värdet av 

passagerarens faktiska intresse av att bagaget avlämnas på destinationsorten. 



3a.  Lufttrafikföretagen ska erbjuda passagerarna möjlighet att utan extra 

kostnad använda sina rullstolar, och sina sittvagnar för barn, ända fram till 

utgången och se till att de återlämnas till passagerarna vid flygplansdörren. 

Om detta av säkerhetsskäl inte är möjligt ska lufttrafikföretagen utan extra 

kostnad se till att rullstolsanvändare kan förflytta sig på flygplatsen på annat 

sätt tills de kan hämta ut sina rullstolar. Om säkerhetsskälen i fråga är en 

följd av den situation som råder på flygplatsen ska flygplatsens ledningsenhet 

erbjuda det alternativa sätt att förflytta sig som avses i denna punkt. 

[Ändr. 147] 

Artikel 6b 

1.  Det nationella tillsynsorgan som utsetts i enlighet med artikel 16 i förordning 

(EG) nr 261/2004 ska se till att denna förordning efterlevs. För detta ändamål 

ska det övervaka följande: 

–  Villkoren för lufttransportavtal.  



–  Att en särskild intresseförklaring systematiskt tillhandahålls för 

incheckade hjälpmedel, och att en lämplig kompensationsnivå erbjuds i 

händelse av skada på rörelsehjälpmedel.  

–  Förskottsutbetalningar enligt artikel 5.1, i tillämpliga fall. 

–  Tillämpningen av artikel 6. 

2.  För att övervaka skyddet av passagerare med nedsatt rörlighet och passagerare 

med funktionshinder avseende i händelse av skador på deras rörelsehjälpmedel 

eller andra hjälpmedel ska det nationella tillsynsorganet också granska och ta 

hänsyn till de uppgifter om reklamationer avseende rörelsehjälpmedel som 

lämnats in till de organ som utsetts enligt artikel 16a i förordning (EG) nr 

261/2004. [Ändr. 148] 

3.  De påföljder som medlemsstaterna fastställer till följd av överträdelse av 

bestämmelserna i denna förordning ska vara effektiva, proportionella och 

avskräckande. 



4.  I de årsrapporter som avses i artikel 16.6 i förordning (EG) nr 261/2004 ska de 

nationella tillsynsorganen också offentliggöra statistik om sin verksamhet och 

om de påföljder som tillämpats med avseende på den här förordningen. 

Artikel 6c 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för 

de villkor som anges i denna artikel. 

2.  Den delegering av befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6.1 

ska ges till kommissionen på obestämd tid för en period av fem år från det 

datum då denna förordning träder i kraft och med den …. Kommissionen ska 

utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före 

utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst 

medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte 

Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre 

månader före utgången av perioden i fråga. [Ändr. 149] 

                                                 
  EUT: För in datum för denna förordnings ikraftträdande. 



3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 6.1 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 

att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. 

Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens 

officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte 

giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.  

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna. 

5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 6.1 ska träda i kraft endast om varken 

Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten 

inom en period av två månader från den dag då akten delgavs 

Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte 

kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på 

Europaparlamentets eller rådets initiativ. 



Artikel 6d 

1.  Lufttrafikföretagen får själva fastställa villkoren för transport av bagage och 

ska i ett tidigt skede av bokningsförfarandet tydligt ange i alla 

distributionskanaler som används, inbegripet datoriserade bokningssystem, 

samband med bokningen och vid incheckningsdisken (inbegripet 

incheckningsautomaterna för självbetjäning) tydligt ange hur mycket 

handbagage och incheckat bagage som är tillåtet på varje flygning som ingår i 

en passagerares platsreservation, inbegripet eventuella begränsningar av antalet 

bagage och av de varor som inhandlats på flygplatsen. Om Uppgifter om 

extra avgifter för transporten av bagage är förknippad med extra avgifter ska 

lufttrafikföretaget ge tydlig information om dessa i samband med bokningen 

förmedla i ett tidigt skede av bokningsförfarandet och, på begäran, på 

flygplatsen på ett tydligt, transparent och otvetydigt sätt. Det måste tydligt 

framgå vad som ingår i den huvudsakliga resetjänsten respektive vad som 

omfattas av extra avgifter och ska kunna köpas separat. [Ändr. 150] 



1a.  Passagerare ska få lov att utan avgift ta med sig viktiga personliga artiklar 

eller tillhörigheter in i kabinen, exempelvis ytterkläder och handväskor, 

inbegripet minst en påse i standardformat med varor som inhandlats på 

flygplatsen, utöver det fastställda högsta antalet tillåtna handbagage. 

[Ändr. 151] 

1b.  Utan att det påverkar förordning (EG) nr 1107/2006, ska det maximalt 

tillåtna handbagaget uttryckas i största tillåtna dimensioner eller högsta 

tillåtna vikt, eller båda dessa mått, för hela det tillåtna handbagaget per 

passagerare, dock utan begränsning av antalet bagage. [Ändr. 152] 



2.  Om extraordinära omständigheter, t.ex. säkerhetsskäl eller ändring av 

luftfartygstypen sedan bokningen gjordes, Lufttrafikföretaget får ombesörja 

transport av ovanstående artiklar i luftfartygets lastutrymme vid 

exceptionella omständigheter som har betydelse för säkerheten, och om 

luftfartygets specifika egenskaper förhindrar transport av hela eller delar av 

det tillåtna handbagaget i luftfartygets kabin får lufttrafikföretaget i stället, utan 

extra kostnad för passageraren, transportera detta bagage i lastrummet i 

kabinen. Inga extra avgifter ska tillkomma i sådana fall. [Ändr. 153] 

2a.  Om ett handbagage tas ur flygplanskabinen och lastas i lastutrymmet innan 

passageraren går ombord eller innan flygplanet startar måste bagaget ges 

tillbaka som handbagage till passageraren när denne stiger av planet. 

[Ändr. 154] 

3.  Dessa rättigheter påverkar inte de begränsningar avseende handbagage som 

fastställs i säkerhetsbestämmelser på EU-nivå eller internationell nivå, t.ex. 

förordningarna (EG) nr 300/2008 och (EG) nr 820/2008. 



Artikel 6e 

1.  EG-lufttrafikföretag Unions-lufttrafikföretag ska tillåta passagerare att 

medföra ett musikinstrument i passagerarutrymmet på ett luftfartyg i enlighet 

med gällande säkerhetsbestämmelser och de tekniska specifikationer och 

begränsningar som gäller för det berörda luftfartyget. Musikinstrument får 

medföras i flygplanskabinen om de kan förvaras säkert i ett lämpligt 

bagageutrymme i kabinen eller under ett lämpligt passagerarsäte. Ett 

lufttrafikföretag får bestämma Om det tillåtits att ett musikinstrument medförs 

i flygplanskabinen ska det ingå i en passagerares tillåtna handbagage. och inte 

får medföras Ett lufttrafikföretag får bestämma att extra avgifter ska 

tillämpas för handbagage som medförs utöver detta det tillåtna handbagaget. 

[Ändr. 155] 



2.  Om ett musikinstrument är för stort för att kunna förvaras säkert i ett lämpligt 

bagageutrymme i kabinen eller under ett lämpligt passagerarsäte får 

lufttrafikföretaget begära att betalning erläggs för ytterligare en färdbiljett om 

sådana musikinstrument medförs som handbagage på ett andra säte. En sådan 

extra färdbiljett ska inte omfattas av betalning av tillämplig flygplatsskatt vid 

utresan. Om betalning erläggs för ett andra säte bör lufttrafikföretaget göra 

rimliga ansträngningar för att placera passagerare och instrument tillsammans. 

Musikinstrument ska, om möjligt och på begäran, transporteras i en uppvärmd 

del av luftfartygets lastutrymme och i enlighet med gällande 

säkerhetsbestämmelser och de utrymmesbegränsningar och tekniska 

specifikationer som gäller för det berörda luftfartyget. Ett lufttrafikföretag ska 

tydligt ange villkor och gällande avgifter för transport av musikinstrument.” 

[Ändr. 156] 



2a.  Musikinstrument ska, om utrymme är tillgängligt och på begäran, 

transporteras i en uppvärmd del av luftfartygets lastutrymme och i enlighet 

med gällande säkerhetsbestämmelser och de utrymmesbegränsningar och 

tekniska specifikationer som gäller för det berörda luftfartyget. 

Lufttrafikföretag ska tillhandahålla särskilda etiketter som ska fästas väl 

synliga på musikinstrument för att se till att de behandlas med den aktsamhet 

som krävs. Endast instrument som är ordentligt förpackade i ett hårt fodral 

och/eller fodral med hård utsida som är särskilt utformat för sådana föremål 

ska få medföras i luftfartygets lastutrymme. [Ändr. 157] 

2b.  Ett lufttrafikföretag ska vid bokningen och i sina villkor tydligt ange under 

vilka förutsättningar musikinstrument kommer att transporteras, inbegripet 

gällande avgifter och de anordningar för transport av musikinstrument som 

är tillgängliga i det berörda luftfartyget och dimensionerna för dessa 

anordningar. Om ett andra säte behövs ska passagerare ges möjlighet att 

boka detta andra säte online. [Ändr. 158] 



Artikel 6f 

1.  Kommissionen ska biträdas av kommittén för passagerares rättigheter. 

Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning 

(EU) nr 182/2011. 

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 

tillämpas. 

___________________________ 

* Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 

2006 om rättigheter i samband med flygresor för personer med funktionshinder 

och personer med nedsatt rörlighet (EUT L 204, 26.7.2006, s. 1)." [Ändr. 159] 

5. Artikel 7 ska ersättas med följande: 

”Artikel 7 

Senast den 1 januari 2017 ska kommissionen rapportera till Europaparlamentet och 

rådet om tillämpningen och resultatet av denna förordning. Rapporten ska 

kompletteras med lagförslag om det är nödvändigt.”  

6. Bilagan till förordning (EG) nr 2027/97 ska ersättas med bilaga II till den här 

förordningen. 



Artikel 3 

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i ... 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

Ordförande Ordförande 



Bilaga I 

”Bilaga: Icke uttömmande Uttömmande förteckning över omständigheter som betraktas som 

extraordinära i denna förordning [Ändr. 160] 

1.  Följande omständigheter ska betraktas som extraordinära: 

i.  Naturkatastrofer som omöjliggör säker flygning. 

ii.  Tekniska problem som inte är normala för driften av luftfartyget, t.ex. upptäckt 

av fel under flygningen som gör att färden inte kan fortsätta på ett normalt sätt 

eller, vilka påverkar luftfartyget och är en direkt följd av ett dolt 

tillverkningsfel som upptäcks formellt erkänts av tillverkaren eller en behörig 

myndighet och som upptäckts vid underhållskontrollen före flygningen eller 

efter det att luftfartyget godkänts för användning, och vilka inverkar negativt 

på flygsäkerheten. [Ändr. 161] 

iia.  Skada orsakad av en fågelkollision. [Ändr. 162] 

iii.  Säkerhetsrisker Krig, politiska oroligheter, sabotage eller terrorism som 

omöjliggör säker flygning. [Ändr. 163] 



iv.  Livshotande Hälsorisker eller medicinska nödsituationer som kräver att den 

berörda flygningen avbryts eller ändras. [Ändr. 164] 

v.  Oförutsedda begränsningar av flygledningstjänst eller oförutsedd stängning av 

luftrum eller en flygplats luftrummet, inklusive myndigheters stängning av 

start- och landningsbanor. [Ändr. 165] 

vi.  Meteorologiska förhållanden som kan äventyra flygsäkerheten eller som har 

skadat luftfartyget under flygning eller på marken efter godkännandet för 

användning och som omöjliggör säker flygning. [Ändr. 166] 

vii.  Oförutsedd arbetsmarknadskonflikt hos det lufttrafikföretag som utför 

flygningen eller hos viktiga tjänsteleverantörer som t.ex. flygplatser och 

leverantörer av flygtrafiktjänst." [Ändr. 167] 

2.  Följande omständigheter ska inte betraktas som extraordinära: 

i.  Tekniska problem som är normala för driften av luftfartyget, t.ex. problem som 

upptäcks i samband med rutinmässigt underhåll eller tillsyn före flygning, eller 

som uppstår på grund av underlåtenhet att korrekt utföra sådant underhåll eller 

sådan tillsyn före flygning. 

ii.  Flygbesättning eller kabinpersonal ej tillgänglig (om inte på grund av 

arbetsmarknadskonflikt).” [Ändr. 168] 

 



Bilaga II 

"BILAGA 

LUFTTRAFIKFÖRETAGS SKADESTÅNDSANSVAR FÖR PASSAGERARE OCH DERAS BAGAGE 

I detta informationsmeddelande sammanfattas de regler för skadeståndsansvar som tillämpas 

av EG-lufttrafikföretag enligt EU-lagstiftningen och Montrealkonventionen. 

ERSÄTTNING VID DÖDSFALL ELLER KROPPSSKADA 

Det finns inga ekonomiska gränser för skadeståndsansvaret vid passagerares kroppsskada 

eller dödsfall till följd av olycka ombord på luftfartyget eller under ombord- eller avstigning. 

För skador upp till 113 100 SDR (likartat belopp i lokal valuta) får lufttrafikföretaget inte 

neka eller begränsa sitt skadeståndsansvar. Utöver det beloppet är lufttrafikföretaget inte 

skadeståndsansvarigt om det kan bevisa att det inte vållat skadan, eller att skadan enbart 

vållats av en tredje part. 

FÖRSKOTTSBETALNINGAR 

Om en passagerare dödas eller skadas ska lufttrafikföretaget betala det förskott som behövs 

för att tillgodose omedelbara ekonomiska behov inom 15 dagar från det att den person som 

har rätt till ersättning har identifierats. En sådan förskottsutbetalning ska vid dödsfall vara 

minst 18 096 SDR (likartat belopp i lokal valuta). 

FÖRSENINGAR FÖR PASSAGERARE 

Vid förseningar för passagerare är lufttrafikföretaget skadeståndsansvarigt, om det inte 

vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika skadan eller om det var omöjligt för det att vidta 

sådana åtgärder. Skadeståndsansvaret vid förseningar för passagerare är begränsat till 4 694 

SDR (likartat belopp i lokal valuta). 

FÖRLUST AV, SKADA PÅ ELLER FÖRSENING AV BAGAGE  

Vid förlust av, skada på eller försening av bagage är lufttrafikföretaget skadeståndsansvarigt 

för skador upp till 1 113 SDR (likartat belopp i lokal valuta); gränsen för ersättning ska gälla 

per passagerare och inte per incheckat bagage, såvida inte lufttrafikföretaget och passageraren 

har kommit överens om en högre gräns genom en särskild intresseförklaring. Beträffande 

skadat eller förlorat bagage har lufttrafikföretaget inget skadeståndsansvar om skadan eller 

förlusten beror på bagagets egenskaper eller på att det är defekt. Vid förseningar av bagage är 

lufttrafikföretaget inte skadeståndsansvarigt, om det vidtagit alla rimliga åtgärder för att 

undvika skadorna till följd av förseningen eller om det var omöjligt för det att vidta sådana 



åtgärder. Vad gäller handbagage, inklusive personliga artiklar, är lufttrafikföretaget 

skadeståndsansvarigt endast om det vållat skadan.  

HÖGRE GRÄNSER FÖR BAGAGE 

En passagerare kan få rätt till en högre ekonomisk gräns för skadeståndsansvar genom att göra 

en särskild förklaring senast vid incheckningen och genom att på begäran betala en 

tilläggsavgift. En sådan tilläggsavgift ska grundas på en tariff som hänför sig till 

extrakostnaderna för transport och försäkring av bagaget i fråga över gränsen för 

skadeståndsansvar på 1 131 SDR. Passagerarna ska på begäran kunna ta del av tariffen. 

Passagerare med funktionshinder och passagerare med nedsatt rörlighet ska systematiskt och 

kostnadsfritt erbjudas möjlighet att göra en särskild intresseförklaring avseende transporten av 

deras rörelsehjälpmedel. 

TIDSFRIST FÖR REKLAMATION AV BAGAGE 

Om bagaget är skadat, försenat, förlorat eller förstört ska passageraren snarast möjligt göra en 

skriftlig reklamation hos lufttrafikföretaget. Vid skada ska passageraren reklamera inom sju 

dagar och vid försening inom 21 dagar, i båda fallen från den dag då bagaget ställts till 

passagerarens förfogande. För att dessa tidsfrister enkelt ska kunna uppfyllas ska 

lufttrafikföretaget erbjuda passagerarna möjlighet att fylla i en reklamationsblankett på 

flygplatsen. En sådan reklamationsblankett, som också kan utgöras av en rapport om drabbad 

egendom – PIR-rapport (Property Irregularity Report), ska av lufttrafikföretaget vid 

flygplatsen godtas som reklamation. 

AVTALSSLUTANDE OCH UTFÖRANDE LUFTTRAFIKFÖRETAGS SKADESTÅNDSANSVAR 

Om det lufttrafikföretag som faktiskt utför flygningen inte är detsamma som det 

avtalsslutande lufttrafikföretaget har passageraren rätt att lämna in en reklamation eller ett 

skadeståndskrav till endera lufttrafikföretaget. Detta gäller även de fall då en särskild 

förklaring om det intresse som är knutet till att bagaget avlämnas har gjorts hos det utförande 

lufttrafikföretaget. 

TIDSFRIST FÖR ATT VÄCKA TALAN 

Talan vid domstol om skadeståndskrav måste väckas inom två år från den dag då luftfartyget 

ankom eller skulle ha ankommit. 



GRUNDEN FÖR INFORMATIONEN 

Grunden för de ovan beskrivna reglerna är Montrealkonventionen av den 28 maj 1999, som 

genomförs i gemenskapen genom förordning (EG) nr 2027/97, ändrad genom förordning 

(EG) nr 889/2002 och förordning (EU) nr xxx, och medlemsstaternas nationella lagstiftning.” 


