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FORSLAG 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Transport- og 

Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. glæder sig over, at et særligt forbrugerafsnit er blevet indføjet i Kommissionens strategi 

for luftfart; bemærker, at mange af de gældende rettigheder for forbrugere, der bestiller 

rejser, stadig er baseret på en horisontal forbrugerbeskyttelseslovgivning; mener derfor, at 

"sundhedstjekket" af den gældende forbrugerlovgivning bør tage højde for dette; 

2. anerkender betydningen af luftfartssektoren som drivkraft for vækst, beskæftigelse og nye 

forretningsmuligheder for den europæiske økonomi og den afgørende rolle, som denne 

sektor spiller for varers, personers og tjenesteydelsers mobilitet på det indre marked; 

3. anerkender luftfartssektorens betydning for den europæiske luftfartsindustri, som er 

førende i verden inden for fremstilling af civile fly og beskæftiger over 500 000 

mennesker på EU-plan; 

4. anerkender fordelene ved liberaliseringen af luftfartssektoren i EU og oprettelsen af det 

indre marked for passagerflyvninger; 

5. beklager fragmenteringen af Den Europæiske Unions luftrum, som i henhold til 

Kommissionens skøn koster 5 mia. EUR, og som navnlig skaber forsinkelser for 

passagererne; 

6. beklager, at der stadig ikke er opnået enighed i Rådet om forordningen om 

passagerrettigheder (revision af forordning (EF) nr. 261/2004), om hvilken Parlamentet 

afgav betænkning i april 2014; glæder sig over Kommissionens afgørelse om at gøre brug 

af fortolkende retningslinjer til de nuværende regler, men mener, at det er nødvendigt at 

vedtage den reviderede forordning 261/2004 for at skabe retssikkerhed for forbrugerne og 

luftfartsindustrien og fjerne smuthuller i den nuværende lovgivning; understreger, at 

styrkede forbrugerrettigheder bør være et af hovedmålene for luftfartsstrategien og for 

enhver reform af luftfartsreglerne; 

7. henviser til de kontrolaktioner, som Kommissionen og nationale håndhævelsesinstanser i 

2013 foretog af rejsewebsteder over hele Unionen; bemærker, at disse kontrolaktioner for 

mere end to tredjedele af de kontrollerede websteders vedkommende afdækkede 

betydelige problemer, f.eks. at de obligatoriske kontaktoplysninger manglede, at det ikke 

var oplyst, hvordan der kunne indgives en klage, usikkerhed med hensyn til, om klagen 

var blevet modtaget, eller at den forblev ubesvaret, at tillæg som f.eks. gebyrer for bagage 

og forsikring eller aflysningspolitikker eller ændrede reservationspolitikker ikke var 

angivet som en tilvalgsmulighed, og at den samlede pris ikke var angivet fra begyndelsen; 

8. opfordrer derfor Kommissionen til yderligere at undersøge udviklingen inden for det 

digitale rejsemarked med henblik på at indkredse politikmuligheder, der kan sikre lige 

konkurrencebetingelser for rejseselskaber og beskytte forbrugerne ved at skabe 

gennemsigtighed og neutralitet, når de leder efter, planlægger og reserverer rejseprodukter 

og -tjenesteydelser; 
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9. erkender, at der er sket fremskridt som følge af kontrolaktionen, idet 191 websteder var 

opdateret efter 12 måneder, og der er iværksat procedurer for andre websteders 

vedkommende; 

10. påpeger, at den offentlige høring, der blev gennemført forud for luftfartsstrategien, viser, 

at forbrugerne stadig møder problemer, når de bestiller flybilletter eller checker ind 

online; opfordrer Kommissionen til på mere dækkende vis at rapportere om fremskridtene 

med at bringe rejsewebstederne i overensstemmelse med EU-retten samt om sine 

fremtidige planer for håndhævelse på området med hensyn til billetsalg, både online og 

offline; 

11. opfordrer Kommissionen til at intensivere sine kontroller af luftfartsselskaberne i 

almindelighed og lavprisselskaberne i særdeleshed for at sikre, at de overholder EU-

lovgivningen om passagerrettigheder og luftfartssikkerhed; 

12. understreger, at det er vigtigt at sikre, at rejsewebsteder og rejseapplikationer respekterer 

EU-retten, særlig EU-retten om forbrugerrettigheder, da bestillinger af rejser og 

ferieophold i 2015 tegnede sig for 52 % af samtlige indkøb på nettet, og forbrugernes tillid 

til sektoren og øgede tiltro til onlinemiljøet har afgørende betydning for SMV'ers 

udvikling i turistbranchen; er af den opfattelse, at de forbrugere, der bruger webstederne, 

skal informeres korrekt og ikke vildledes, og at selskaberne skal tage de fornødne skridt til 

at beskytte forbrugere og værter, for så vidt angår sikkerhed; 

13. påpeger, at det, såvel online som offline, er vigtigt at beskytte og håndhæve kundernes 

rettigheder, når de bestiller rejser eller er på rejser, herunder for personer med handicap 

eller med nedsat mobilitet, hvad angår tilgængelighed, bistand og adgang til information; 

14. glæder sig over den endelige aftale om og vedtagelse af pakkerejsedirektivet; mener, at de 

nye bestemmelser vil indebære betydelige fordele for forbrugere, der ønsker at købe rejser 

og tilhørende tjenester på denne måde. 

15. gentager sit tilsagn om at højne standarderne for luftfarts- og lufthavnssikkerhed; glæder 

sig over overvejelserne vedrørende en fælles sikkerhedskontrol ("one-stop security"-

tilgang) og Kommissionen hensigt om at fremme vedtagelsen af denne fremgangsmåde 

over for centrale handelspartnere; støtter desuden Kommissionens hensigt om at 

opretholde disse høje sikkerhedsstandarder og samtidig lette belastningen i forbindelse 

med sikkerhedskontrollen ved hjælp af anvendelse af ny teknologi; 

16. glæder sig over den betydelige forøgelse af forbindelsesmulighederne mellem lufthavnene 

i EU i løbet af de seneste 10 år; beklager, at nogle regioner stadig er dårligt dækket i 

trafikmæssig henseende, og at forbrugere i byer, regioner og lande med færre 

forbindelsesmuligheder derfor er konkurrencemæssig dårligt stillet i forhold til dem, der 

er forbundet via store trafikknudepunkter; mener, at der i forbindelse med 

luftfartsstrategien bør rettes særlig opmærksomhed mod regioner med færre  

forbindelsesmuligheder og mindre lufthavne, særlig i regionerne i den yderste periferi og 

tyndt befolkede områder, og at der bør tages behørigt hensyn til Revisionsrettens 

konklusioner på dette område1; understreger, at det er nødvendigt at revidere direktivet om 

lufthavnsafgifter, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at vurdere de nuværende 

                                                 
1 "EU-finansierede lufthavnsinfrastrukturer giver ikke valuta for pengene", Revisionsretten (21/2014). 
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lufthavnsafgifters negative indvirkning; 

17. opfordrer Kommissionen til at vurdere rimeligheden af praksis, der stiller forbrugerne 

over for store gebyrer for bagage eller billetudstedelse, hvis disse ydelser ikke var bestilt 

af forbrugerne forud for check-in eller ankomst til afgangsgaten; 

18. glæder sig over, at Kommissionen ønsker at styrke Det Europæiske 

Luftfartssikkerhedsagenturs (EASA's ) reguleringsmæssige ansvar; understreger, at 

sikkerhedshensyn skal stå i centrum for enhver indsats til forbedring af resultaterne og 

effektiviteten af det fælles europæiske luftfartsmarked for at sikre fortsat tillid hos 

forbrugerne og EU's luftfartssektors konkurrenceevne på globalt plan; understreger 

behovet for effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner for at sikre en kultur 

for efterlevelse af reglerne og høje sikkerhedsstandarder i hele EU's luftfartssektor; 

19. minder om, at forbrugerne altid skal have adgang til at indgive klager til erhvervsdrivende 

og til at anmode om tilbagebetaling; mener, at denne adgang bør gøres tilgængelig på en 

sådan måde, at det ikke afskrækker forbrugerne fra at udøve deres rettigheder, og at den 

bør tydeliggøres for forbrugerne; opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med 

de nationale håndhævende myndigheder for at sikre, at de erhvervsdrivende opfylder disse 

krav; 

20. anerkender potentialet i den hastigt voksende anvendelse af droner, men fremhæver, at 

passagerernes sikkerhed er en prioritet, og opfordrer derfor indtrængende Kommissionen 

til at indføre en passende ramme for en sikker anvendelse af droner i EU; 

21. anmoder Kommissionen om at levere yderligere oplysninger om de foranstaltninger, den 

agter at træffe i forbindelse med websteder, som viser prissammenligninger inden for 

luftfarten, da sådanne websteder kan skade forbrugerne, hvis oplysningerne præsenteres 

på en uretfærdig måde, således at der gives præferencebehandling i henhold til 

kommercielle aftaler; 

22. fremhæver behovet for, at flyselskaber og andre, der sælger flyrejser, gør opmærksom på 

det europæiske nødopkaldsnummer 112 på deres websteder og e-billetter; 

23. fremhæver betydningen af at opretholde høje standarder og en koordineret tilgang mellem 

medlemsstaterne på områder med relation til luftfartssektoren som f.eks. turisme, 

beskæftigelse, forbrugerpolitik og miljø, herunder for så vidt angår støjreduktion og 

luftkvalitet. 
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