
AM\886324BG.doc PE478.422v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

2011/2150(INI)

7.12.2011

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 59

Проектостановище
Антония Първанова
(PE472.374v01-00)

Функциониране и прилагане на установените права за лицата, пътуващи с 
въздушен транспорт
(2011/2150(INI))



PE478.422v01-00 2/35 AM\886324BG.doc

BG

AM_Com_NonLegOpinion



AM\886324BG.doc 3/35 PE478.422v01-00

BG

Изменение 1
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква значението на това, да се 
предприемат мерки по отношение на 
съществуващи пропуски в изпълнението 
и прилагането от страна на държавите-
членки на Регламент (ЕО) № 261/2004 и 
Регламент (ЕО) № 1107/2006 за правата 
на лицата, пътуващи с въздушен 
транспорт, които водят до правна 
несигурност и представляват пречки 
пред ефективната защита на 
потребителите;

1. изтъква значението на това, да се 
предприемат мерки по отношение на 
съществуващи пропуски в изпълнението 
и прилагането от страна на държавите-
членки на Регламент (ЕО) № 261/2004 и 
Регламент (ЕО) № 1107/2006 за правата 
на лицата, пътуващи с въздушен 
транспорт, които водят до правна 
несигурност и представляват пречки 
пред ефективната защита на 
потребителите; насърчава Комисията 
да предприеме мерки срещу 
държавите-членки, които не 
прилагат това законодателство;

Or. en

Изменение 2
Антония Първанова, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава значението на единно 
прилагане в държавите-членки и 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи санкции, за да се създадат 
силни икономически стимули за
превозвачите и останалите 
участници да спазват разпоредбите;

Or. en
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Изменение 3
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изтъква, че равнопоставени 
условия на конкуренция са в интерес 
както на пътниците, така и на 
авиокомпаниите; в тази връзка 
подчертава, че Регламент (ЕО) № 
261/2004 и Регламент (ЕО) № 
1107/2006 за правата на лицата, 
пътуващи с въздушен транспорт, 
трябва да се прилагат по един и същи 
правилен начин във всички държави-
членки; призовава Комисията да 
използва по-активно своите 
правомощия за започване на 
процедури за нарушение срещу 
държавите-членки, които не спазват 
регламентите;

Or. en

Изменение 4
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. като отчита факта, че липсата 
на информация, предоставяна на 
пътниците, е основна пречка за 
ефективното прилагане на Регламент
261/2004, подчертава факта, че 
пътниците, по-специално тези в най-
уязвимо положение, се нуждаят от 
навременна и точна информация, за 
да преценят дали техните права са 
били надлежно зачетени и за да 
знаят към кого да се обърнат в случай 
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на неудовлетворение;

Or. en

Изменение 5
Антония Първанова, María Irigoyen Pérez, Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. отбелязва, че действия по 
прилагане се провеждат рядко и са 
много различни в отделните 
държави-членки; в тази връзка 
насърчава Комисията да работи в 
сътрудничество с компетентните 
органи и националните 
правоприлагащи органи (наричани по-
долу „НПО“) с цел насърчаване на 
единно санкциониране и наблюдение 
на нарушенията;

Or. en

Изменение 6
Антония Първанова, Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. предлага да се разгледа 
възможността решенията на 
НПО да имат обвързваща сила , 
за да се гарантира признаването 
им от съдилищата и спазването 
им от превозвачите и 
останалите участници;

Or. en
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Изменение 7
Антония Първанова, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 1г (нов)

Проектостановище Изменение

1г. като има предвид факта, че 
липсата на информация, 
предоставяна на пътниците, е 
основна пречка за ефективното 
прилагане на Регламент 261/2004, 
подчертава факта, че е необходимо да 
се гарантира, че пътниците
получават навременна и точна 
информация, за да преценят дали 
техните права са били зачетени
надлежно и за да знаят към кого да се 
обърнат в случай на 
неудовлетворение; информация 
относно правата и процедурите за 
получаване на помощ в случаи на 
големи закъснения и отмяна на 
полети и за искане на обезщетение 
следва да бъде ясно заявена по 
изчерпателен и лесен за използване от 
потребителите начин по време на 
резервацията, регистрацията за 
полета и качването на 
въздухоплавателното средство, както 
и отпечатана върху билетите; 
усилията за разгласяване на правата 
на пътниците биха могли да се 
разширят и споделят с други 
участници във веригата посредством 
сътрудничество между 
националните органи, организации на 
потребителите, НПО, летища, 
превозвачи, агенти и туроператори;

Or. en
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Изменение 8
Антония Първанова, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 1д (нов)

Проектостановище Изменение

1д. отбелязва, че процесът на 
евентуална преработка на Регламент 
261/2004 и Регламент 1107/2006 ще 
отнеме време; в тази връзка призовава 
Комисията да разгледа 
възможността за въвеждане на 
междинни мерки за подобряване на 
прилагането и изпълнението на тези 
регламенти; тези мерки могат да 
включват поддържане на актуални, 
публикувани на уебсайта на ЕК 
информационни документи относно 
правата на лицата, пътуващи с 
въздушен транспорт, както и 
насърчаване на дискусиите и 
сътрудничеството между 
държавите-членки, НПО, организации 
на потребители и авиокомпании с цел 
разпространение на най-добри 
практики и постигане на съгласие по 
спорните части от 
законодателството;

Or. en

Изменение 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква необходимостта от 
преразглеждане на регламентите, така 
че те да включат скорошната съдебна 
практика с цел разясняване на правата 

2. изтъква необходимостта от 
преразглеждане на регламентите, така 
че те да включат скорошната съдебна 
практика с цел разясняване на правата 
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на лицата, пътуващи с въздушен 
транспорт, и засилване на 
правоприлагащите мерки;

на лицата, пътуващи с въздушен 
транспорт, и засилване на 
правоприлагащите мерки; изтъква, че 
правата на лицата, пътуващи с 
въздушен транспорт, да носят на 
борда закупените на летището стоки 
следва да бъдат признати и 
пътниците не бива да бъдат 
таксувани;

Or. en

Изменение 10
Bernadette Vergnaud

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква необходимостта от 
преразглеждане на регламентите, така 
че те да включат скорошната съдебна 
практика с цел разясняване на правата 
на лицата, пътуващи с въздушен 
транспорт, и засилване на 
правоприлагащите мерки;

2. изтъква необходимостта от 
преразглеждане на регламентите, така 
че те да включат скорошната съдебна 
практика1, след оценка на вероятните 
последици и ползи за пътниците, с 
цел разясняване на правата на лицата, 
пътуващи с въздушен транспорт, и 
засилване на правоприлагащите мерки;

__________________
1 Например съединени дела C 402/07 и
C 432/07 Sturgeon.

Or. fr

Изменение 11
Антония Първанова, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 2a (нов)
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Проектостановище Изменение

2a. подчертава, че в каквото и да било
бъдещо изменение на Регламент 
261/2004 обхватът, определението и 
идентифицирането на понятието 
„извънредни обстоятелства“ трябва 
ясно да бъдат посочени, за да се 
предотврати възможността 
авиокомпаниите да злоупотребяват с 
позоваването на такива 
обстоятелства като причина за 
отмяна или забавяне на полети; освен 
това приканва Комисията да
преоцени неограничената 
отговорност на превозвачите за 
полагане на грижи при извънредни 
обстоятелства извън контрола на 
превозвача;

Or. en

Изменение 12
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. отбелязва, че все още съществува 
несигурност относно задължението 
да се информират лицата, пътуващи 
с въздушен транспорт, за техните 
права; призовава Комисията да 
разясни задължението да се 
информират лицата, пътуващи с 
въздушен транспорт, съгласно член 
14, параграф 2, като го счита за 
изпълнено, след като пътниците са 
съответно информирани по време на 
извършване на резервацията 
посредством получаване на 
информационна листовка заедно с 
резервацията в пътническата 
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агенция или задължение да прочетат 
информацията и да я приемат, преди 
да направят резервация в интернет; и 
освен това веднага след като 
авиокомпанията е направила 
съобщение на летището, че полетът 
закъснява и че допълнителна 
информация за правата на 
пътниците може да се получи на ясно 
посочено място на летището;

Or. en

Изменение 13
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава, че информацията за 
правата на лицата, пътуващи с 
въздушен транспорт, следва да бъде 
предоставяна по лесен, подходящ и 
разбираем начин на всеки етап от 
пътуването, като се започне от
момента, когато пътниците 
решават дали да направят резервация 
за билета си; подчертава, че 
превозвачите следва да гарантират
присъствието на персонал за 
контакт на всяко летище, от което 
излитат и кацат, който може да 
взема незабавно решения в случай на 
нередност, по-специално по 
отношение на помощ, възстановяване 
на разходи, премаршрутиране и нови 
резервации, и при който може да се 
подават жалби;

Or. en
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Изменение 14
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. приветства ангажимента на 
Комисията да извърши анализ и да 
преработи съществуващите 
регламенти за правата на лицата, 
пътуващи с въздушен транспорт, с 
цел да се подобри положението на 
пътниците в случай на отмяна или 
голямо закъснение на полети; счита, 
че правилното прилагане на 
съществуващите правила от страна 
на държавите-членки и превозвачите,
изпълнението на достатъчни и лесни 
средства за правна защита и 
предоставянето на точна 
информация на пътниците относно 
техните права, следва да бъдат 
крайъгълният камък за 
възстановяване на доверието на 
пътниците;

Or. en

Изменение 15
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава, че пътниците трябва 
своевременно да бъдат информирани 
за всяко забавяне на пътуването, 
причините за отлагането или 
отмяната на полета, очакваната 
продължителност на закъснението и 
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алтернативни възможности за 
пътуване, включително други форми 
на транспорт, когато е възможно, 
като подчертава, че пътниците 
имат право да избират между три 
възможности: възстановяване на 
стойността на билета, приемане на 
алтернативен маршрут или нова 
резервация;

Or. el

Изменение 16
Антония Първанова, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. счита, че трябва да се даде ясно 
определение на най-често срещаните 
термини, които служат за 
определяне на отговорността на 
превозвача и/или съответните права 
на пътниците; това включва 
термините „полет“, 
„премаршрутиране“, „връзка“, 
„отклоняване“, „отмяна“, „голямо 
закъснение“, „разписание“ и „краен 
пункт на пристигане“;

Or. en

Изменение 17
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. призовава Комисията да поясни, че 
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в случай на закъснение поради 
извънредно обстоятелство на един 
полет в рамките на серия от полети, 
авиокомпанията може да се позове на 
същото извънредно обстоятелство за 
първия последващ полет в рамките на 
същата поредица от полети;

Or. en

Изменение 18
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подчертава правото на 
пътниците да имат лесен достъп до 
точна и обективна информация за 
екологичното въздействие и 
енергийната ефективност на 
тяхното пътуване, която следва да 
бъде ясно видима както на 
уебсайтовете на превозвачите, така 
и на самите билети; призовава 
Комисията и превозвачите да 
подкрепят текущата работа в тази 
насока;

Or. en

Изменение 19
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. високо оценява разнообразието от 
права на лицата, пътуващи с 
различни видове транспорт, като 
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железопътен, въздушен, по море или 
по вътрешни водни пътища; въпреки 
това счита, че е необходим цялостен 
подход за интегриране на всички 
права на пътниците, а именно 
правото на обезщетение, на 
възстановяване на разходите, на
информация и други, в една 
изчерпателна, консолидирана 
законодателна рамка;

Or. en

Изменение 20
Антония Първанова, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matteo Salvini, María 
Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 2в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. подчертава широкото 
разпространение на неравноправните 
условия на договорите за въздушен 
транспорт и увеличаването на 
забраната в националните съдебни 
практики на определени условия,
редовно използвани от 
авиокомпаниите; в тази връзка 
настоятелно призовава Комисията да 
обърне внимание на този въпрос като 
включи в „черен“ списък конкретни 
неравноправни условия в сектора на 
въздушния транспорт; по-конкретно 
приканва Комисията да включи в 
приложното поле на Регламент 
261/2004 въпроси по отношение на 
договорите, свързани с 
прехвърляемостта на билети, 
извънредни обстоятелства, 
едностранна реорганизация на 
полети, забрана да се използват 
билети отделно, освен ако не е 
основано на ограничени и обективни 
критерии за „неявяване“, нередности
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със/забавяне/повреждане на багажа и 
необосновани ограничения за ръчен 
багаж;

Or. en

Изменение 21
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Проектостановище
Параграф 2в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. призовава Комисията да предложи 
насоки относно правилното 
тълкуване на понятието „извънредни 
обстоятелства“;

Or. en

Изменение 22
Антония Първанова, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 2г (нов)

Проектостановище Изменение

2г. отбелязва, че последните решения 
на Съда на Европейския съюз относно 
правото на пътниците на 
обезщетяване в случай на закъснение 
на полети потвърждават принципа 
на равно третиране в случай на 
отмяна или закъснение от повече от 
3 часа на полети; в тази връзка 
настоятелно призовава Комисията да 
предложи мерки за обезщетяването 
на пътници, чиито полети имат 
закъснение повече от 3 часа, без да се 
отменя правото да бъдат 
прехвърляни на следващия полет, за 
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който има свободни места;

Or. en

Изменение 23
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Проектостановище
Параграф 2г (нов)

Проектостановище Изменение

2г. призовава Комисията 
допълнително да поясни въпросите, 
които все още се нуждаят от 
изясняване;

Or. en

Изменение 24
Антония Първанова, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 2д (нов)

Проектостановище Изменение

2д. предлага да се направят 
допълнителни проучвания, за да се 
проучи възможността и 
целесъобразността за създаване на 
един-единствен законодателен 
инструмент, съдържащ всички 
разпоредби и принципи относно 
правата на потребителите в 
гражданското въздухоплаване, за да се 
намали раздробяването и да се 
съгласуват несъответствията в 
различните области на правата на 
пътниците;

Or. en
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Изменение 25
Антония Първанова, María Irigoyen Pérez, Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че съществуващите 
търговски практики може да 
затруднят разбирането или 
предвиждането от страна на 
потребителите на всички компоненти на 
окончателните цени на полетите, и 
подчертава необходимостта от 
осигуряване на прозрачност на цените, 
както например чрез разпоредбите 
относно транспортните услуги за 
пътници в неотдавна приетата 
Директива за правата на потребителите;

3. отбелязва, че съществуващите 
търговски практики (като такси за 
регистрация за полета, такси за 
качване на борда с приоритет, такси 
за плащане с карта, такси за багаж, 
такси за спазване на европейското 
законодателство или блокиране за 
известно време на банковата сметка 
на пътника в двойно по-голям от 
цената на билета размер) водят до 
съществена разлика между обявената 
и окончателната цена, 
затруднявайки по този начин 
разбирането или предвиждането от 
страна на потребителите на всички 
компоненти на окончателните цени на 
полетите, и в тази връзка подчертава 
необходимостта от осигуряване на 
прозрачност на цените, по начин 
подобен на разпоредбите относно 
транспортните услуги за пътници в 
неотдавна приетата Директива за 
правата на потребителите;

Or. en

Изменение 26
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че съществуващите 
търговски практики може да затруднят 

3. отбелязва, че съществуващите 
търговски практики може да затруднят 
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разбирането или предвиждането от 
страна на потребителите на всички 
компоненти на окончателните цени на 
полетите, и подчертава необходимостта 
от осигуряване на прозрачност на 
цените, както например чрез 
разпоредбите относно транспортните 
услуги за пътници в неотдавна приетата 
Директива за правата на потребителите;

разбирането или предвиждането от 
страна на потребителите на всички 
компоненти на окончателните цени на 
полетите, и подчертава необходимостта 
от осигуряване на прозрачност на 
цените, както например чрез 
разпоредбите относно транспортните 
услуги за пътници в неотдавна приетата 
Директива за правата на потребителите;
възразява срещу необоснованото 
налагане на такси, като например 
прекомерно високи такси за 
използване на кредитни карти, 
особено при закупуването на повече 
от един билет;

Or. en

Изменение 27
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че съществуващите 
търговски практики може да 
затруднят разбирането или 
предвиждането от страна на 
потребителите на всички компоненти
на окончателните цени на полетите, и
подчертава необходимостта от 
осигуряване на прозрачност на цените, 
както например чрез разпоредбите 
относно транспортните услуги за 
пътници в неотдавна приетата 
Директива за правата на потребителите;

3. отбелязва, че съществуващите 
търговски практики заблуждават
потребителите относно компонентите
на окончателните цени на полетите;
подчертава необходимостта от 
осигуряване на прозрачност на цените, 
както например чрез разпоредбите 
относно транспортните услуги за 
пътници в неотдавна приетата 
Директива за правата на потребителите, 
която гласи, че преди потребителят 
да се обвърже с договор или 
предложение, търговецът предоставя 
на потребителя информация за 
крайната цена с включени всички 
данъци; настоява обявената цена да 
отразява честно окончателната 
цена;

Or. en
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Изменение 28
Антония Първанова, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. без да накърнява свободата на 
авиокомпаниите да определят цени и 
тарифи, задължителните услуги, 
които са неделима част от 
пътуването с въздушен транспорт, 
като например регистрацията за 
полета или минимум един брой 
предаден багаж, не бива да подлежат 
на допълнителни такси;

Or. en

Изменение 29
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава необходимостта от 
приемането на мерки за гарантиране
на прозрачност на цените, както 
например чрез разпоредбите относно 
транспортните услуги за пътници в 
неотдавна приетата Директива за 
правата на потребителите, и за
защита на пътниците срещу други 
неравноправни условия на договорите, 
използвани от авиокомпаниите, 
включително неограничени 
допълнителни такси за основни 
услуги, като например прекомерно 
високи такси за плащане с кредитни 
карти и налагане на необосновани 
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ограничения за ръчен багаж и лични 
вещи, включително стоки, закупени 
на летището;

Or. en

Изменение2
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава, че предлаганите цени 
на билетите трябва да са свързани с 
всички услуги на авиокомпаниите и не
бива да бъдат средство за заблуда на 
потребителите; в тази връзка 
настоятелно призовава Комисията да 
засили проверките на уебсайтовете 
на авиокомпаниите;

Or. el

Изменение 31
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава Комисията да обърне 
внимание на разпространението на 
неравноправни условия в договорите 
на превозвачите, като 
непрехвърляемостта на билети и 
несправедливото изискване
пътниците да използват частта за 
отиване от двупосочен билет, за да 
могат да използват частта за 
връщане;
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Or. en

Изменение 32
Bernadette Vergnaud

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава, че е необходимо 
пътниците да бъдат по-добре 
информирани относно своите права 
посредством информационни 
кампании на летищата и въвеждане 
на по-строги задължения за 
авиокомпаниите и пътническите 
агенции както на място, така и в 
интернет, особено по отношение на 
яснотата;

Or. fr

Изменение 33
Bernadette Vergnaud

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. призовава Комисията да въведе 
истински многоезичен 
информационен портал относно
правата на лицата, пътуващи с 
въздушен транспорт, осигуряващ 
лесен достъп да стандартни 
формуляри за жалби и до лицата за 
контакт на националните 
правоприлагащи органи;

Or. fr
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Изменение 34
Антония Първанова, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква необходимостта от 
осигуряване на съгласуваност на 
правната защита за пътници, 
използващи туристически пакети, и 
пътници, ползващи услугата „само 
място”, като по този начин се следват 
тенденциите на пазара на услугите в 
областта на пътуванията и се избегне 
всякакъв вид дискриминация спрямо 
пътниците въз основата на вида закупен 
билет;

4. изтъква необходимостта от 
осигуряване на съгласуваност на 
различните законодателства 
относно правата на лицата, 
пътуващи с въздушен транспорт, и 
по-специално на правната защита за 
пътници, използващи туристически 
пакети, и липсата на подобна защита 
за пътници, ползващи услугата „само 
място”, като по този начин се следват 
тенденциите на пазара на услугите в 
областта на пътуванията, според които 
все повече потребители организират 
пътуванията си самостоятелно, и се 
избегне всякакъв вид дискриминация 
спрямо пътниците въз основата на вида 
закупен билет или нелоялна 
конкуренция между различните 
доставчици на услуги (превозвачи, 
пътнически агенции и туроператори);
по-специално настоятелно призовава 
Комисията да предложи обвързващи 
мерки, които да гарантират, че 
пътниците, които купуват „само 
място“, са също толкова защитени,
колкото пътниците, използващи 
туристически пакети, в случай на 
обявяване в неплатежоспособност на 
авиокомпаниите;

Or. en

Изменение 35
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 4a (нов)
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Проектостановище Изменение

4a. настоятелно призовава 
Комисията да предложи задължение 
за превозвачите да осигуряват 
окончателна гаранция за покриване на 
отговорностите им към пътниците в 
случай на неплатежоспособност, 
несъстоятелност или отнемане на 
свидетелството за авиационен 
оператор;

Or. en

Изменение 36
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава, че на пътниците с 
ограничена подвижност или с 
увреждания трябва да се дадат 
еднакви възможности за пътуване с 
въздушен транспорт и неограничен 
достъп до услуги;

Or. el

Изменение 37
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да изготви 
насоки за тълкуването на Регламент 
(ЕО) № 1107/2006 във връзка с правата 
на хората с ограничена подвижност при 

5. призовава Комисията да изготви 
насоки за тълкуването на Регламент 
(ЕО) № 1107/2006 във връзка с правата 
на хората с ограничена подвижност при 
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пътувания с въздушен транспорт, по-
специално разпоредбите относно 
сигурността и придружаващите лица;

пътувания с въздушен транспорт, по-
специално разпоредбите относно 
сигурността и придружаващите лица;
отбелязва, че заради възрастта 
малките деца следва да се считат за 
пътници с ограничена подвижност, 
доколкото възрастта им ограничава 
способността им да ползват 
самостоятелно обществен 
транспорт, което от своя страна 
намалява подвижността на 
възрастните, които се грижат за 
тях;

Or. en

Изменение 38
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да изготви 
насоки за тълкуването на Регламент 
(ЕО) № 1107/2006 във връзка с правата 
на хората с ограничена подвижност при 
пътувания с въздушен транспорт, по-
специално разпоредбите относно 
сигурността и придружаващите лица;

5. призовава Комисията да изготви
насоки за тълкуването на Регламент 
(ЕО) № 1107/2006 във връзка с правата 
на хората с ограничена подвижност при 
пътувания с въздушен транспорт, по-
специално разпоредбите относно 
сигурността и придружаващите лица;
споделя становището на Комисията, 
че настоящото определение на 
„пътници с ограничена подвижност“ 
следва да не се ограничава; призовава 
Комисията да си сътрудничи с 
прилагащите органи и съответните 
представителни организации, за да 
подобри прилагането на този 
регламент;

Or. en
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Изменение 39
Kyriacos Triantaphyllides

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да изготви 
насоки за тълкуването на Регламент 
(ЕО) № 1107/2006 във връзка с правата 
на хората с ограничена подвижност при 
пътувания с въздушен транспорт, по-
специално разпоредбите относно 
сигурността и придружаващите лица;

5. призовава Комисията да изготви 
насоки за тълкуването на Регламент 
(ЕО) № 1107/2006 във връзка с правата 
на хората с ограничена подвижност при 
пътувания с въздушен транспорт, по-
специално разпоредбите относно 
сигурността и придружаващите лица;
призовава Комисията да определи
категориите лица с ограничена 
подвижност и обстоятелствата, при 
които те биха могли да застрашат 
безопасността на полетите;

Or. el

Изменение 40
Антония Първанова, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. счита, че въвеждането на строго 
определение на това какво се разбира 
под „лице с увреждания“ или „лице с 
ограничена подвижност“ ще 
компрометира целта на настоящото 
определение за осигуряване на широка 
подкрепа на съответните групи, 
изискващи специална помощ; но 
въпреки това предлага да се разгледа 
въпросът относно това дали 
възрастните хора, които не са с 
ограничена подвижност, бременните 
и децата без придружител следва да 
се включат в определението, може би 
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в рамките на понятието „пътници 
със специални потребности“;

Or. en

Изменение 41
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава Комисията да 
разработи насоки относно 
тълкуването на Регламент (ЕО) 
261/2004, особено по отношение на 
определението на „извънредни
обстоятелства“, равнище на „помощ 
и грижа“ и „право на поправяне на 
вредите“;

Or. en

Изменение 42
María Irigoyen Pérez, Louis Grech, Christel Schaldemose

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава необходимостта от 
предоставянето на специална защита 
на уязвимите групи потребители, 
особено хора с увреждания и лица с 
ограничена подвижност; изтъква, че 
тези уязвими групи се нуждаят от 
допълнителни гаранции, когато 
упражняват своите права като 
пътници, и призовава Комисията, 
държавите-членки и превозвачите да 
прилагат тези права;
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Or. en

Изменение 43
Konstantinos Poupakis

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава Комисията да 
организира целеви информационни
кампании относно правата на 
лицата, пътуващи с въздушен 
транспорт, във всички държави-
членки, предвид че упражняването от 
страна на пътниците на техните 
права зависи от това дали ги 
познават;

Or. el

Изменение 44
Антония Първанова, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. призовава Комисията да въведе 
обвързващи мерки за авиокомпаниите 
и летищата за хармонизиране на 
техните политики, особено по 
отношение на процедурите за 
резервация, за искане на помощ и 
политики за контрол на сигурността, 
и за предоставяне на по-добра 
информация по тези въпроси от 
момента на резервацията до 
момента, когато пътниците с 
ограничена подвижност (наричани 
по-долу „ПОП“) и евентуално 
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пътниците със специални 
потребности напуснат летището на 
крайния пункт на пътуването си, за 
да се гарантират равни възможности 
за пътуване и недискриминация и да 
се даде възможност на ПОП да са 
информирани какво да очакват от 
различните авиокомпании и 
различните летища;

Or. en

Изменение 45
Антония Първанова, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 5в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. подчертава факта, че обучението 
на персонала на превозвачите и 
летищата играе ключова роля за 
гарантиране на ефективно 
изпълнение на Регламент 1107/2006 и 
е икономически най-ефективното 
средство за гарантиране на 
недискриминация; в тази връзка 
подчертава, че подходящо обучение на 
персонала на летищата и на борда на 
въздухоплавателните средства 
трябва да се предоставя в тясно 
сътрудничество с представителни 
организации на лицата с ограничена 
подвижност;

Or. en

Изменение 46
Антония Първанова, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cornelis de Jong, Matteo 
Salvini
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Проектостановище
Параграф 5г (нов)

Проектостановище Изменение

5г. счита, че съществува очевидна 
необходимост от подобряване на 
достъпността на информацията за 
ПОП и/или хората с увреждания и да 
се адаптира информацията, която им 
се предоставя, във форма, която 
могат да разберат;

Or. en

Изменение 47
Антония Първанова, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 5д (нов)

Проектостановище Изменение

5д. изтъква факта, че е налице
необходимост да се гарантира, че 
оборудването за придвижване не се 
счита и/или третира като обикновен 
багаж, а като необходимо средство за 
осигуряване на независимост, което е 
незаменимо за пътника;поради тази 
причина подчертава, че оборудването 
за придвижване следва да се обслужва 
внимателно от обучен персонал 
съгласно строги и хармонизирани 
процедури за качване и сваляне от 
борда на въздухоплавателното 
средство, като се дава възможност 
на пътниците да използват това 
оборудване възможно най-дълго време;

Or. en
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Изменение 48
Антония Първанова, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 5е (нов)

Проектостановище Изменение

5е. счита, че е от съществено 
значение, че хората, които се 
нуждаят от медицински кислород по 
време на пътуване, пътниците с 
наднормено тегло и пътниците, 
които трябва да пътуват с 
придружител, не трябва да заплащат 
допълнителни такси, нито пък да им 
се отказва достъп на борда, освен ако 
няма основания, строго свързани със 
сигурността;

Or. en

Изменение 49
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. насърчава Комисията да работи с 
държавите-членки с цел установяване
и преодоляване на пропуските в 
националните органи и процедури за 
обработка на жалби, както и 
осигуряване на необходимата 
координация на законодателството в 
областта на правата на лицата, 
ползващи въздушен транспорт, с 
очакваните мерки на ЕС за механизми
за алтернативно разрешаване на 
спорове;

6. подчертава, че следва да се 
подобрят възможностите на 
потребителите да изискват 
зачитане на правата си; 
следователно насърчава Комисията да
предложи мерки за създаване на 
достъпни и независими процедури за 
обработка на жалби, както и средства 
за правна защита, които ще осигурят 
ефективна защита на правата на 
пътниците и ще гарантират, че те 
ще получат навреме и ефективно 
обезщетението, на което имат право; 
призовава НПО или нов европейски 
орган за прилагане да подпомагат 



AM\886324BG.doc 31/35 PE478.422v01-00

BG

потребителите по отношение на
техните жалби, особено при
трансгранични случаи;

Or. en

Изменение 50
Антония Първанова, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава Комисията да предложи 
мерки за създаване на хармонизирани 
и достъпни процедури за обработка 
на жалби и средства за правна 
защита, които ще гарантират
ефективна защита на правата на 
пътниците и ще осигурят гаранции, 
че те ще получат навреме и 
ефективно обезщетението, на което 
имат право;

Or. en

Изменение 51
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава, че всички 
авиокомпании, които летят до и от 
Европейския съюз, трябва да бъдат 
задължени да участват в 
алтернативно разрешаване на 
спорове; изтъква, че органът, който 
организира алтернативното 
разрешаване на спорове, следва да бъде 
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независим от авиокомпаниите; 
подчертава, че решенията на този 
орган следва да бъдат задължителни 
както за авиокомпанията, така и за 
потребителя;

Or. en

Изменение 52
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава да се гарантира
необходимото съответствие между 
законодателството в областта на 
правата на лицата, ползващи 
въздушен транспорт, и очакваните 
мерки на ЕС за колективните искове, 
за да гарантира зачитането на 
правата на пътниците по ефективен 
начин и да се противостои на онези 
компании, които систематично 
пренебрегват тези права;

Or. en

Изменение 53
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава Комисията да проучи 
възможността за създаване на 
централно европейско звено, което 
следва да гарантира еднакво и бързо 
прилагане на правата на 
потребителите като лица, ползващи 
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въздушен транспорт

Or. en

Изменение 54
Bernadette Vergnaud

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава Комисията и 
държавите-членки да засилят 
сътрудничеството и обмена на 
информация между националните 
правоприлагащи органи, например 
посредством онлайн достъп по модела 
на мрежата Solvit;

Or. fr

Изменение 55
Антония Първанова, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. отбелязва, че сроковете, до които 
превозвачите и националните 
правоприлагащи органи трябва да 
отговарят на пътниците, са 
прекалено дълги и се различават 
значително за различните 
превозвачи/НПО, и поради тази 
причина приканва Комисията да 
определи фиксирани срокове за 
отговор на жалбите на пътниците, 
подобно на други регламенти относно
правата на пътниците;
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Or. en

Изменение 56
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. предлага да се създаде европейска 
награда за най-ориентирана към
потребителите авиокомпания, която 
да се връчва всяка година на 
компанията с най-добри резултати в 
тази област;

Or. en

Изменение 57
Bernadette Vergnaud

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. изразява безпокойство, че дългите 
и неефективни процедури за 
разглеждане на жалби и разрешаване 
на спорове са основен източник на 
недоволство на пътниците; в тази 
връзка счита, че на националните 
правоприлагащи органи следва да се 
предоставят достатъчно средства и 
персонал и съответни правомощия за 
налагане на санкции;

Or. fr

Изменение 58
Антония Първанова, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
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Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Проектостановище
Параграф 6в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. подчертава, че превозвачите 
трябва да гарантират присъствието 
на най-малко един представител 
и/или бюро жалби на всяко летище, 
от което излитат и кацат, за 
незабавно предоставяне на помощ на 
пътници, които са се сблъскали с
нередности по време на полета(ите) 
си или чиито права са били нарушени;

Or. en

Изменение 59
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 6в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. приветства намерението на 
Комисията да оцени 
пропорционалността на 
неограничената отговорност за 
полагане на грижи при големи 
природни бедствия;

Or. en


