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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 

по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. приветства включването на специален раздел относно потребителите в стратегията 

за въздухоплаването на Комисията; отбелязва, че за потребителите, които 

резервират пътуване, много от приложимите права все още се основават на 

хоризонтално законодателство за защита на потребителите; поради това счита, че 

проверката за пригодност по отношение на достиженията на правото в областта на 

защитата на потребителите следва да отчете този факт; 

2. отчита значението на сектора на въздухоплаването като стимул за растеж, заетост и 

нови възможности за стопанска дейност за европейската икономика, както и 

неговата решаваща роля за движението на стоки, хора и услуги в рамките на 

вътрешния пазар; 

3. отчита значението на сектора на въздухоплаването в рамките на европейската 

въздухоплавателна промишленост – световен лидер в производството на 

граждански въздухоплавателни средства, който осигурява над 500 000 работни 

места в ЕС; 

4. отчита ползите, които произтичат от либерализирането на въздушния транспорт в 

ЕС и от създаването на единния пазар за услуги за пътниците във въздушния 

транспорт; 

5. изразява съжаление относно разпокъсаността на въздушното пространство на ЕС, 

което по оценки на Комисията струва на Съюза 5 милиарда евро и което, по-

специално, води до закъснения за пътниците; 

6. изразява съжаление във връзка с факта, че все още не е постигнато споразумение в 

рамките на Съвета по Регламента относно правата на пътниците (преразглеждане на 

Регламент (ЕО) № 261/2004), по който Парламентът представи своя доклад през 

април 2014 г.; приветства решението на Комисията да използва тълкувателни 

насоки за действащите правила, но счита, че приемането на преразгледания 

Регламент 261/2004 е необходимо, за де осигури правна сигурност за потребителите 

и за сектора на въздухоплаването и да се предприемат мерки във връзка с 

пропуските в действащото законодателство; подчертава, че засилването на правата 

на потребителите следва да бъде сред основните цели на стратегията за 

въздухоплаването и на всяка реформа на разпоредбите в областта на 

въздухоплаването; 

7. припомня широкообхватната акция за проверка на уебсайтовете за пътнически 

услуги в рамките на Съюза, предприета от Комисията и националните 

правоприлагащи органи през 2013 г.; отбелязва, че посочената проверка разкри 

значителни проблеми при над две трети от проверените уебсайтове, като 

затруднения бяха установени във връзка със: непредоставяне на задължителната 

информация за контакт; липса на напътствия относно начина за подаване на жалби; 
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несигурност по въпроса дали жалбата е получена или липса на отговор; ценови 

добавки като такси за багаж и застраховки или правилата за отмяна или за промяна 

на резервации не се показват като услуги, които следва да бъдат потвърдени 

отделно; общата цена не се показва още в самото начало; 

8. поради това призовава Комисията да проведе допълнителни изследвания относно 

развитието на цифровия пазар на пътувания с цел определяне на съответните 

политики за осигуряване на условия на равнопоставеност на туристическите 

дружества и за защита на потребителите, като им се осигури прозрачност и 

неутралност в процеса на търсене, планиране и резервиране на пътнически 

продукти и услуги; 

9. признава постигнатия напредък след проверката, като 191 уебсайта бяха 

актуализирани в рамките на 12 месеца, а други уебсайтове са обект на текущи 

процедури; 

10. изтъква факта, че предварително проведените обществени консултации във връзка 

със стратегията за въздухоплаването показват, че потребителите все още се 

сблъскват с проблеми при резервирането на пътувания със самолет или когато се 

регистрират за пътуване онлайн; призовава Комисията да докладва по-всеобхватно 

относно напредъка, постигнат при привеждането на уебсайтовете за пътувания в 

съответствие с правото на ЕС, както и относно бъдещите си планове за 

правоприлагане в посочената област, що се отнася до продажбата на самолетни 

билети както онлайн, така и офлайн; 

11. призовава Комисията да засили проверките на въздушните превозвачи като цяло и 

по-специално на нискотарифните превозвачи, за да гарантира, че те спазват правото 

на ЕС в областта на правата на пътниците и на безопасността на въздухоплаването; 

12. подчертава значението на това да се гарантира, че уебсайтовете и приложенията за 

пътувания зачитат правото на ЕС, и по-специално правото на ЕС в областта на 

правата на потребителите, тъй като през 2015 г. делът на резервациите за пътувания 

и ваканционно настаняване възлиза на 52% от всички покупки, извършени онлайн, а 

доверието на потребителите в сектора и повишеното доверие в онлайн средата са 

жизненоважни за развитието на МСП в сектора на туризма; счита, че 

потребителите, които използват уебсайтове, трябва да получават вярна информация 

и да не бъдат подвеждани, както и че дружествата трябва да предприемат 

необходимите мерки за защита на потребителите и на домакините по отношение на 

безопасността и сигурността; 

13. посочва значението на защитата и на прилагането – както онлайн, така и офлайн – 

на правата на потребителите, които резервират пътуване или пътуват, включително 

лицата с увреждания или с намалена подвижност, що се отнася до достъпността, 

оказването на помощ и достъпа до информация; 

14. приветства окончателното споразумение и приемането на Директивата относно 

пакетните туристически пътувания; счита, че новите правила ще осигурят 

значителни ползи за потребителите, които искат да закупят пътуване и свързани с 

него услуги по този начин; 
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15. отново заявява своя ангажимент за високи стандарти за сигурност и безопасност на 

въздухоплаването и на летищата; приветства разглеждането на възможността за 

подход с обслужване на едно гише по отношение на сигурността и намерението на 

Комисията да насърчава възприемането на посочения подход в контактите с 

ключовите търговски партньори; подкрепя също така намерението на Комисията да 

поддържа високи стандарти за сигурност и безопасност, като същевременно 

облекчи тежестта на проверките чрез използването на новите технологии; 

16. приветства значителното нарастване на въздушните връзки в ЕС през последните 10 

години; изразява съжаление, че някои региони продължават да бъдат обслужвани в 

незадоволителна степен и че поради това потребителите от по-слабо свързаните 

градове, региони и държави са поставени в неблагоприятно конкурентно положение 

в сравнение с градовете, регионите и държавите, които са свързани чрез основните 

центрове; счита, че в стратегията за въздухоплаването следва да се обърне 

специално внимание на не толкова добре свързаните региони и на по-малките 

летища, особено в най-отдалечените и по-слабо населените региони, както и че 

следва надлежно да се вземат предвид заключенията на Европейската сметна палата 

в тази област1; изтъква необходимостта да се преразгледа Директивата относно 

летищните такси и настоятелно призовава Комисията да извърши оценка на 

отрицателното въздействие на настоящите такси във въздухоплаването; 

17. призовава Комисията да извърши оценка по въпроса доколко са справедливи 

практиките, при които от потребителите се изискват значителни такси за багаж или 

за издаване на билети, ако такива не са били резервирани преди регистрирането на 

потребителите за полета или преди пристигането им на изхода за отвеждане към 

самолета; 

18. приветства амбицията на Комисията да засили регулаторната отговорност на 

Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ); подчертава, че 

съображенията за сигурност и безопасност трябва да бъдат в основата на всички 

усилия за подобряване на показателите и на ефикасността на единния европейски 

пазар в областта на въздухоплаването, за да се гарантира доверието на 

потребителите и занапред, както и конкурентоспособността на сектора на 

въздухоплаването в ЕС в световен мащаб; подчертава необходимостта от 

ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, за да се гарантира култура на 

спазване на високи стандарти за сигурност и безопасност в целия сектор на 

въздухоплаването в ЕС; 

19. припомня, че потребителите винаги трябва да разполагат с достъпна процедура, за 

да внасят жалби до търговците и да искат обезщетения; счита, че тази процедура 

следва да бъде достъпна по начин, който не възпира потребителите да упражняват 

своите права, и следва да бъде ясно обозначена за потребителите; призовава 

Комисията да работи в тясно сътрудничество с националните правоприлагащи 

органи, за да се гарантира, че търговците изпълняват посочените изисквания; 

20. макар да отчита потенциала на бързоразрастващото се използване на безпилотни 

летателни апарати, счита за приоритет сигурността и безопасността на пътниците и 

                                                 
1 „Финансираната от ЕС летищна инфраструктура не е постигнала добра икономическа ефективност“, 

Европейска сметна палата (21/2014). 
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поради това настоятелно призовава Комисията да създаде подходяща рамка, за да 

гарантира безопасното използване на посочените апарати в рамките на ЕС; 

21. изисква от Комисията да предостави повече информация относно мерки, които 

планира да предприеме относно уебсайтовете за сравняване на цени в областта на 

пътуванията със самолет, които могат да вредят на потребителите, ако бъдат 

организирани по несправедлив начин, който осигурява преференциално третиране 

въз основа на търговски споразумения; 

22. изтъква необходимостта посредническите агенции, предлагащи пътувания със 

самолет, и въздушните превозвачи да популяризират европейския номер за спешни 

повиквания 112 на своите уебсайтове и върху своите електронни билети; 

23. подчертава значението на това да се поддържат високи стандарти и съгласуван 

подход на държавите членки в областите, свързани със сектора на 

въздухоплаването, като например туризъм, заетост, политика за защита на 

потребителите и на околната среда, включително по отношение на намаляването на 

шума и във връзка с качеството на въздуха. 
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