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LIITE 

OIKAISU 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 261/2004, annettu 11 päivänä 

helmikuuta 2004, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen 

peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua 

koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 

(Euroopan unionin virallinen lehti L 46, 17. helmikuuta 2004) 

Sivulla 4, 5 artiklan 1 kohdan b) alakohdassa 

on: 

"b) lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on tarjottava matkustajalle apua 9 artiklan 1 

kohdan a alakohdan ja 2 kohdan mukaisesti sekä uudelleenreitityksen osalta, kun uuden 

lennon kohtuuden mukaan odotettavissa oleva lähtöaika on vähintään peruutetulle lennolle 

aikataulun mukaista lähtöaikaa seuraava päivä, 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 9 

artiklan 1 kohdan c alakohdassa määritettyä apua;" 

pitää olla: 

"b) lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on tarjottava matkustajalle apua 9 artiklan 1 

kohdan a alakohdan ja 2 kohdan mukaisesti sekä uudelleenreitityksen osalta, kun uuden 

lennon kohtuuden mukaan odotettavissa oleva lähtöaika on vähintään peruutetulle lennolle 

aikataulun mukaista lähtöaikaa seuraava päivä, 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 9 

artiklan 1 kohdan c alakohdassa määritettyä apua; ja". 
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Sivulla 4, 5 artiklan 1 kohdan c) alakohdan ii) alakohdassa 

on: 

"ii) matkustajalle on ilmoitettu peruutuksesta vähintään seitsemän päivää ja enintään kaksi 

viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa ja tarjottu uudelleenreititystä, jonka mukaan 

hänen olisi lähdettävä korkeintaan kaksi tuntia ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa tai hän 

saapuisi määräpaikkaan alle neljä tuntia aikataulun mukaista saapumisaikaa myöhemmin, 

tai" 

pitää olla: 

"ii) matkustajalle on ilmoitettu peruutuksesta vähintään seitsemän päivää ja enintään kaksi 

viikkoa ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa ja tarjottu uudelleenreititystä, jonka mukaan 

hänen olisi lähdettävä korkeintaan kaksi tuntia ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa ja hän 

saapuisi määräpaikkaan alle neljä tuntia aikataulun mukaista saapumisaikaa myöhemmin, 

tai". 

Sivulla 4, 5 artiklan 1 kohdan c) alakohdan iii) alakohdassa 

on: 

"iii) matkustajalle on ilmoitettu peruutuksesta alle seitsemän päivää ennen aikataulun mukaista 

lähtöaikaa ja tarjottu uudelleenreititystä, jonka mukaan hänen olisi lähdettävä korkeintaan 

tuntia ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa tai hän saapuisi määräpaikkaan alle kaksi tuntia 

aikataulun mukaista saapumisaikaa myöhemmin." 

pitää olla: 

"iii) matkustajalle on ilmoitettu peruutuksesta alle seitsemän päivää ennen aikataulun mukaista 

lähtöaikaa ja tarjottu uudelleenreititystä, jonka mukaan hänen olisi lähdettävä korkeintaan 

tuntia ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa ja hän saapuisi määräpaikkaan alle kaksi tuntia 

aikataulun mukaista saapumisaikaa myöhemmin.". 
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