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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruses (EÜ) nr 261/2004, 

millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude 

tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse 

kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 

(Euroopa Liidu Teataja L 46, 17. veebruar 2004) 

Leheküljel 13 artikli 5 lõike 1 punktis c 

asendatakse 

„c) on asjaomastel reisijatel õigus saada tegutsevalt lennuettevõtjalt hüvitist vastavalt 

artiklile 7, kui 

i) neid ei ole tühistamisest teavitatud vähemalt kaks nädalat enne kavandatud 

väljumisaega; või 

ii) neid on teavitatud tühistamisest vähemalt seitse päeva ja hiljemalt kaks nädalat enne 

kavandatud väljumisaega ning neile on pakutud võimalust teekonda muuta, mis 

võimaldab neil välja lennata mitte rohkem kui kaks tundi enne kavandatud 

väljumisaega ja jõuda lõppsihtkohta hiljemalt neli tundi pärast kavandatud 

saabumisaega; või 

iii) neid on teavitatud tühistamisest hiljem kui seitse päeva enne kavandatud 

väljumisaega ning neile on pakutud võimalust teekonda muuta, mis võimaldab neil 

välja lennata mitte rohkem kui üks tund enne kavandatud väljumisaega ja jõuda 

lõppsihtkohta hiljemalt kaks tundi pärast kavandatud saabumisaega.“ 
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järgmisega: 

„c) on asjaomastel reisijatel õigus saada tegutsevalt lennuettevõtjalt hüvitist vastavalt 

artiklile 7, välja arvatud juhul, kui 

i) neid on tühistamisest teavitatud vähemalt kaks nädalat enne kavandatud 

väljumisaega; või 

ii) neid on teavitatud tühistamisest kahe nädala ja seitsme päeva vahel enne kavandatud 

väljumisaega ning neile on pakutud võimalust teekonda muuta, mis võimaldab neil 

välja lennata mitte rohkem kui kaks tundi enne kavandatud väljumisaega ja jõuda 

lõppsihtkohta hiljemalt neli tundi pärast kavandatud saabumisaega; või 

iii) neid on teavitatud tühistamisest vähem kui seitse päeva enne kavandatud 

väljumisaega ning neile on pakutud võimalust teekonda muuta, mis võimaldab neil 

välja lennata mitte rohkem kui üks tund enne kavandatud väljumisaega ja jõuda 

lõppsihtkohta hiljemalt kaks tundi pärast kavandatud saabumisaega.“ 
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