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NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako 

věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá skutečnost, že do strategie Komise pro letectví byl zařazen zvláštní oddíl týkající se 

spotřebitelů; konstatuje, že mnoho platných práv, jež mají spotřebitelé rezervující si cestu, 

stále vychází z horizontálních právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitelů; domnívá 

se proto, že by k tomu měla přihlížet kontrola účelnosti spotřebitelského acquis; 

2. uznává význam odvětví letecké dopravy jako jednoho z hybatelů růstu, zaměstnanosti 

a nových podnikatelských příležitostí pro evropskou ekonomiku a jeho zásadní význam 

pro pohyb zboží, osob a služeb na vnitřním trhu; 

3. uznává význam odvětví letecké dopravy v evropském leteckém průmyslu, který je, pokud 

jde o výrobu civilních letadel, světovou špičkou a vytváří v EU více než 500 000 

pracovních míst; 

4. uznává výhody, které plynou z liberalizace letecké dopravy v EU a z vytvoření jednotného 

trhu služeb poskytovaných cestujícím v letecké přepravě; 

5. vyjadřuje politování nad roztříštěností vzdušného prostoru Evropské unie, která s sebou 

nese náklady, jež Komise oceňuje na 5 miliard EUR, a která zejména vede ke zpožděním 

při přepravě cestujících; 

6. lituje, že se v Radě dosud nepodařilo dosáhnout dohody o nařízení o právech cestujících 

(revize nařízení (ES) č. 261/2004), k němuž Parlament předložil svou zprávu již v dubnu 

2014; vítá rozhodnutí Komise používat pokyny pro výklad současných pravidel, avšak 

zdůrazňuje, že k tomu, aby měli spotřebitelé a letecké odvětví právní jistotu a aby byly 

odstraněny mezery v současné právní úpravě, je nutné přijmout revizi nařízení 261/2004; 

zdůrazňuje, že posílení práv spotřebitelů by mělo být jedním z hlavních cílů strategie pro 

letectví a jakékoli reformy leteckých předpisů; 

7. připomíná kontrolní akci zaměřenou na internetové stránky nabízející cestovní služby po 

celé Unii, kterou provedla v roce 2013 Komise a vnitrostátní donucovací orgány; 

konstatuje, že tato kontrolní akce odhalila významné problémy u více než dvou třetin 

kontrolovaných stránek, jež zahrnovaly tyto nedostatky: nebyly uvedeny povinné 

kontaktní údaje, chyběl návod pro podání stížnosti, nebylo jasné, zda byla stížnost přijata, 

nebo nebyla obdržena odpověď, příplatky, např. poplatky za zavazadla a pojištění nebo za 

zrušení či změnu rezervace, nebyly zobrazeny jako možnost, k jejímuž přijetí cestujícím 

musí dojít na základě projevu vůle („opt-in“), a na začátku nebyla uvedena celková cena; 

8. žádá proto Komisi, aby provedla další zkoumání vývoje digitálního trhu cestovního ruchu 

s cílem určit politiky, které pro cestovní společnosti zajistí rovné podmínky, a chránit 

spotřebitele zajištěním transparentnosti a neutrality při hledání, plánování a rezervování 

produktů a služeb cestovního ruchu; 

9. bere na vědomí pokrok, jehož bylo v návaznosti na uvedenou kontrolní akci dosaženo, 

neboť do dvanácti měsíců bylo aktualizováno 191 internetových stránek a u dalších 
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internetových stránek probíhá řízení; 

10. zdůrazňuje, že podle veřejné konzultace, která proběhla před vypracováním strategie pro 

letectví, čelí spotřebitelé při rezervaci letenek nebo při odbavování online stále 

problémům; vyzývá Komisi, aby poskytla úplnější informace o pokroku při uvádění 

internetových stránek věnovaných cestování do souladu s právem EU a o svých budoucích 

plánech prosazování právních předpisů v této oblasti, pokud jde o prodej letenek online 

i offline; 

11. vyzývá Komisi, aby více kontrolovala letecké společnosti, a zejména nízkonákladové 

letecké společnosti s cílem zajistit dodržování právních předpisů EU v oblasti práv 

cestujících a bezpečnosti letecké dopravy; 

12. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby internetové stránky a aplikace věnované cestování 

dodržovaly právo EU, a zejména předpisy EU o právech cestujících, neboť v roce 2015 

představovaly rezervace cestování a prázdninového ubytování 52 % všech nákupů 

provedených online a protože důvěra spotřebitelů v odvětví letecké dopravy a v online 

prostředí má zásadní význam pro rozvoj malých a středních podniků v odvětví cestovního 

ruchu; zastává názor, že spotřebitelé, kteří příslušné stránky využívají, musí být správně 

informováni, a nikoli uváděni v omyl, a že podniky musí přijmout opatření nezbytná 

k tomu, aby chránily bezpečnost spotřebitelů a hostitelů; 

13. poukazuje na to, že práva týkající se přístupnosti, pomoci a přístupu k informacím, jež 

mají spotřebitelé, kteří provádějí rezervace a cestují, je třeba chránit a prosazovat online 

i offline, a to i práva osob se zdravotním postižením nebo sníženou schopností pohybu; 

14. vítá konečnou dohodu a přijetí směrnice o souborných cestovních službách; domnívá se, 

že tyto nové předpisy budou pro spotřebitele, kteří chtějí tímto způsobem nakupovat 

cestování a související služby, značným přínosem; 

15. opakuje, že se hlásí k vysokým standardům v oblasti bezpečnosti letecké dopravy 

a bezpečnosti letišť; vítá skutečnost, že se uvažuje o takovém přístupu k bezpečnosti, že 

by cestující procházeli bezpečnostní kontrolou pouze jednou, a vítá záměr Komise 

prosazovat tento přístup při jednáních s hlavními obchodními partnery; dále vítá záměr 

Komise zachovat tyto vysoké standardy, ale současně zmírňovat zátěž, kterou představují 

bezpečnostní kontroly, využíváním nových technologií; 

16. vítá, že v EU se za posledních deset let výrazně zvýšilo propojení; lituje skutečnosti, že 

některé regiony jsou stále propojeny jen málo a že spotřebitelé z méně propojených měst, 

regionů a zemí mají oproti velkým dopravním uzlům značnou konkurenční nevýhodu; 

domnívá se, že by strategie pro letectví měla věnovat zvláštní pozornost méně propojeným 

regionům a menším letištím, zejména v nejvzdálenějších a méně obydlených regionech, 

a že je třeba v této oblasti náležitě zohledňovat závěry Evropského účetního dvora1; 

zdůrazňuje, že je zapotřebí revidovat směrnici o letištních poplatcích, a naléhavě vyzývá 

Komisi, aby posoudila negativní dopady současných letištních poplatků; 

17. vyzývá Komisi, aby posoudila korektnost praxe, kdy jsou spotřebitelům, kteří se odbavují 

nebo přicházejí k odletové bráně, účtovány vysoké poplatky za zavazadla nebo za 

                                                 
1 Evropský účetní dvůr, „Letištní infrastruktury financované EU: neoptimální využití prostředků“ (21/2014). 
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vystavení letenky, pokud tyto služby nebyly předem rezervovány; 

18. vítá záměr Komise rozšířit úkoly Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) 

v oblasti regulace; zdůrazňuje, že ústředním bodem všech snah o zvýšení výkonnosti 

a efektivity jednotného evropského trhu letecké dopravy musí být bezpečnostní otázky, 

neboť jen tak bude možné i nadále zajistit důvěru spotřebitelů a konkurenceschopnost 

odvětví letectví v EU v globálním měřítku; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí účinné, 

přiměřené a odrazující sankce, které v celém odvětví letectví v EU vytvoří kulturu 

dodržování předpisů a vysokých bezpečnostních standardů; 

19. připomíná, že spotřebitelé musí mít vždy k dispozici mechanismus, jak obchodníkům 

podat stížnost a požadovat náhradu; je přesvědčen o tom, že by tento mechanismus měl 

fungovat způsobem, který nebude spotřebitele od uplatnění svých práv odrazovat, a že by 

měl být pro spotřebitele dostatečně viditelný; vyzývá Komisi, aby ve snaze přimět 

obchodníky k dodržování těchto požadavků úzce spolupracovala s vnitrostátními 

vymáhacími orgány; 

20. ačkoli uznává potenciál rychlého rozšíření používání dronů, domnívá se, že jednu z priorit 

představuje bezpečnost cestujících, a naléhavě proto vyzývá Komisi, aby zavedla pro 

bezpečné používání dronů v EU náležitý rámec; 

21. žádá Komisi, aby poskytla více informací o plánovaných opatřeních, která se chystá 

přijmout v souvislosti s internetovými stránkami srovnávajícími ceny letenek, neboť tyto 

stránky mohou spotřebitele poškozovat, pokud budou prezentovány nekalým způsobem, 

jenž uděluje preference na základě komerčních dohod; 

22. zdůrazňuje, že je třeba, aby cestovní kanceláře a letečtí dopravci propagovali na svých 

stránkách a elektronických letenkách evropské číslo tísňového volání 112; 

23. zdůrazňuje význam zachování vysokých standardů a koordinovaného přístupu mezi 

členskými státy v oblastech spojených s leteckým odvětvím, jako je cestovní ruch, 

zaměstnanost, spotřebitelská politika a životní prostředí, včetně omezování hluku a kvality 

ovzduší. 
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