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SUGGESTIES 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 

op te nemen: 

1. is ingenomen met de opname van een specifieke sectie over consumenten in de 

luchtvaartstrategie van de Commissie; wijst erop dat voor consumenten die reizen boeken, 

veel van de toepasselijke rechten nog altijd gebaseerd zijn op horizontale wetgeving 

inzake consumentenbescherming; is daarom van mening dat hiermee rekening moet 

worden gehouden bij de geschiktheidscontrole van het consumentenacquis; 

2. erkent het belang van de luchtvaartsector als drijvende kracht achter groei, 

werkgelegenheid en nieuwe zakelijke kansen voor de Europese economie en de cruciale 

rol die deze sector speelt in de mobiliteit van goederen, personen en diensten op de interne 

markt; 

3. erkent het belang van de luchtvaartsector voor de Europese vliegtuigbouwindustrie, die 

een van de wereldleiders is op het gebied van de productie van burgerluchtvaartuigen en 

goed is voor meer dan 500 000 banen in de EU; 

4. erkent de voordelen die voortvloeien uit de liberalisering van het luchtvervoer in de EU en 

de totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt voor luchtvervoersdiensten voor 

passagiers; 

5. betreurt de fragmentatie van het Europese luchtruim, waarvan de kosten door de 

Commissie op 5 miljard EUR per jaar worden geschat en die met name leidt tot 

vertragingen voor passagiers; 

6. betreurt het dat in de Raad nog steeds geen akkoord is bereikt over de 

passagiersrechtenverordening (herziening van Verordening (EG) nr. 261/2004), waarover 

het Parlement in april 2014 zijn verslag heeft voorgelegd; is verheugd over het besluit van 

de Commissie om gebruik te maken van interpretatierichtsnoeren voor de huidige 

voorschriften, maar is van mening dat de vaststelling van de herziene Verordening 

261/2004 noodzakelijk is om de consumenten en de luchtvaartsector rechtszekerheid te 

bieden en de mazen in de huidige wetgeving te dichten; benadrukt dat het versterken van 

de consumentenrechten een van de belangrijkste doelstellingen moet zijn van de 

luchtvaartstrategie en een hervorming van de luchtvaartvoorschriften; 

7. herinnert aan de uitgebreide controle ("sweep") van reiswebsites in de hele Unie die in 

2013 is uitgevoerd door de Commissie en de nationale handhavingsinstanties; stelt vast 

dat bij deze uitgebreide beoordeling aanzienlijke problemen aan het licht zijn gekomen bij 

ruim twee derde van de gecontroleerde websites, onder meer wat betreft: het niet 

verstrekken van verplichte contactgegevens; het ontbreken van informatie over het 

indienen van een klacht; onzekerheid over de vraag of de klacht is ontvangen of het 

uitblijven van een antwoord; het ontbreken van de mogelijkheid om al dan niet te kiezen 

voor extra prijstoeslagen, zoals bagagekosten en verzekeringen of 

annuleringsvoorwaarden en voorwaarden voor het wijzigen van boekingen; het niet op 

prominente wijze vermelden van de totale prijs; 
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8. vraagt de Commissie daarom verder onderzoek te verrichten naar de ontwikkeling van de 

digitale reismarkt, teneinde een beleid uit te stippelen dat zorgt voor een gelijk speelveld 

voor reisondernemingen en dat consumenten beschermt dankzij transparantie en 

neutraliteit bij het zoeken, plannen en reserveren van reisproducten en -diensten; 

9. wijst erop dat na deze uitgebreide controle vooruitgang is geboekt, in die zin dat 191 

websites binnen twaalf maanden zijn aangepast en dat ten aanzien van andere websites 

nog procedures lopen; 

10. betreurt het dat uit de openbare raadpleging die voorafgaand aan de luchtvaartstrategie 

heeft plaatsgevonden, blijkt dat consumenten nog steeds op problemen stuiten wanneer ze 

online vliegreizen boeken of inchecken; vraagt de Commissie uitgebreider verslag uit te 

brengen over de vooruitgang bij het in overeenstemming brengen van websites met het 

EU-recht en over haar toekomstige plannen voor de handhaving op dit gebied, voor zowel 

de online- als de offlineverkoop van vliegtickets; 

11. vraagt de Commissie luchtvaartmaatschappijen in het algemeen en lowcostmaatschappijen 

in het bijzonder vaker te controleren om erop toe te zien dat ze het EU-recht inzake 

passagiersrechten en luchtvaartveiligheid naleven; 

12. benadrukt dat het belangrijk is erop toe te zien dat reiswebsites en -apps het EU-recht 

naleven, met name het EU-recht inzake consumentenrechten, aangezien reis- en 

hotelboekingen in 2015 goed waren voor 52 % van alle onlineaankopen en het 

consumentenvertrouwen in de sector en meer vertrouwen in de onlineomgeving essentieel 

zijn voor de ontwikkeling van kmo's in de toeristische sector; is van mening dat 

consumenten die van websites gebruikmaken, correcte informatie moeten krijgen en niet 

mogen worden misleid, en dat bedrijven de nodige maatregelen moeten nemen om 

consumenten en logiesaanbieders te beschermen wat veiligheid en beveiliging betreft; 

13. wijst erop hoe belangrijk het is de rechten van consumenten – met inbegrip van personen 

met een handicap of met beperkte mobiliteit – die reizen boeken en op reis gaan, te 

beschermen en te doen naleven wat toegankelijkheid, bijstand en toegang tot informatie 

betreft; 

14. verwelkomt het definitieve akkoord over en de vaststelling van de richtlijn pakketreizen; 

is van mening dat de nieuwe regels aanzienlijke voordelen zullen bieden voor 

consumenten die op deze wijze een reis en aanverwante diensten willen boeken; 

15. spreekt nogmaals zijn steun uit voor strenge veiligheids- en beveiligingsnormen in de 

luchtvaart en op luchthavens; is verheugd dat een onestopbenadering van beveiliging 

wordt overwogen en dat de Commissie voornemens is de invoering van deze benadering 

te bepleiten bij belangrijke handelspartners; is verheugd dat de Commissie van plan is die 

strenge normen te handhaven en tegelijk de controles minder lastig te maken door het 

gebruik van nieuwe technologieën; 

16. is verheugd dat de connectiviteit van de luchthavens in de EU de afgelopen tien jaar 

aanmerkelijk is toegenomen; betreurt het dat sommige regio's nog steeds geen goede 

verbindingen hebben en dat consumenten in steden, regio's en landen met minder goede 

verbindingen daardoor een concurrentienadeel hebben ten opzichte van degene die via 

belangrijke hubs verbonden zijn; meent dat in de luchtvaartstrategie bijzondere aandacht 
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moet worden besteed aan steden, regio's en landen met minder goede verbindingen, met 

name in ultraperifere en dunbevolkte regio's, en dat er rekening moet worden gehouden 

met de conclusies van de Europese Rekenkamer ter zake1; benadrukt dat de richtlijn 

inzake luchthavengelden moet worden herzien, en vraagt de Commissie het negatieve 

effect van de huidige luchthavengelden te beoordelen; 

17. verzoekt de Commissie de eerlijkheid te beoordelen van praktijken waarbij consumenten 

worden geconfronteerd met hoge kosten voor bagage of ticketingdiensten wanneer die niet 

vóór het inchecken of de aankomst bij de vertrekgate zijn geboekt; 

18. is verheugd dat de Commissie ernaar streeft het Europees Agentschap voor de veiligheid 

van de luchtvaart (EASA) meer regelgevende verantwoordelijkheid te geven; benadrukt 

dat veiligheids- en beveiligingsoverwegingen centraal moeten staan bij alle inspanningen 

om de prestaties en efficiëntie van de eengemaakte Europese luchtvaartmarkt te 

verbeteren, zodat het consumentenvertrouwen niet wordt geschaad en de luchtvaartsector 

van de EU wereldwijd kan concurreren; wijst op de noodzaak van doeltreffende, 

evenredige en afschrikkende sancties om te zorgen voor een nalevingscultuur en strenge 

veiligheids- en beveiligingsnormen in de luchtvaartsector in de EU; 

19. herinnert eraan dat consumenten altijd over een mogelijkheid moeten beschikken om 

klachten in te dienen bij handelaren en om terugbetaling te eisen; is van mening dat deze 

mogelijkheid beschikbaar moet zijn op een wijze die consumenten er niet van weerhoudt 

hun rechten uit te oefenen, en dat consumenten duidelijk van deze mogelijkheid in kennis 

moeten worden gesteld; verzoekt de Commissie nauw met de nationale 

handhavingsinstanties samen te werken om erop toe te zien dat handelaren deze 

voorschriften in acht nemen; 

20. erkent weliswaar het potentieel van het snel toenemende gebruik van drones, maar vindt 

dat de veiligheid en beveiliging van de passagiers een prioriteit is, en vraagt de Commissie 

daarom een passend kader vast te stellen om ervoor te zorgen dat drones in de EU veilig 

worden gebruikt; 

21. verzoekt de Commissie nadere informatie te verstrekken over de maatregelen die zij plant 

met betrekking tot prijsvergelijkingswebsites voor vliegreizen, die ongunstig kunnen zijn 

voor de consument als vergelijkingen op oneerlijke wijze worden gepresenteerd en als een 

voorkeursbehandeling wordt gegeven op basis van commerciële afspraken; 

22. benadrukt dat reisbureaus en luchtvaartmaatschappijen op hun websites en e-tickets meer 

bekendheid moeten geven aan het Europese alarmnummer 112; 

23. benadrukt het belang van strenge normen en een gecoördineerde aanpak van de lidstaten 

op gebieden die met de luchtvaartsector verband houden, zoals toerisme, 

werkgelegenheid, consumentenbeleid en milieu, ook wat lawaaibeperking en 

luchtkwaliteit betreft.  

                                                 
1 "Door de EU gefinancierde luchthaveninfrastructuur: een slechte kosten-batenverhouding", Europese 

Rekenkamer (21/2014). 
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