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Pozměňovací návrh 1
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že je nezbytné zabývat se 
stávajícími nedostatky, pokud jde o 
způsob, jakým členské státy uplatňují a 
kontrolují dodržování nařízení (ES) č. 
261/2004 a nařízení (ES) č. 1107/2006 o 
právech cestujících v letecké dopravě, 
neboť tyto nedostatky přispívají k právní 
nejistotě a brání účinné ochraně 
spotřebitelů;

1. zdůrazňuje, že je nezbytné zabývat se 
stávajícími nedostatky, pokud jde o 
způsob, jakým členské státy uplatňují a 
kontrolují dodržování nařízení (ES) č. 
261/2004 a nařízení (ES) č. 1107/2006 o 
právech cestujících v letecké dopravě, 
neboť tyto nedostatky přispívají k právní 
nejistotě a brání účinné ochraně 
spotřebitelů; vybízí Komisi, aby přijala 
opatření proti členským státům, které tyto 
právní předpisy neprovádějí;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. zdůrazňuje, že pro vytvoření silných 
hospodářských pobídek, které budou 
letecké dopravce i další zúčastněné 
subjekty motivovat k dodržování těchto 
ustanovení, má velký význam jednotné 
prosazování těchto ustanovení ve všech 
členských státech a ukládání účinných, 
odrazujících a přiměřených pokut;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. zdůrazňuje, že rovné podmínky 
soutěže jsou v zájmu cestujících v letecké 
dopravě i leteckých společností; 
zdůrazňuje proto, že nařízení (ES) 
č. 261/2004 a nařízení (ES) č. 1107/2006 o 
právech cestujících v letecké dopravě musí 
být ve všech členských státech 
prosazována týmž náležitým způsobem. 
Vyzývá Komisi, aby aktivněji využívala své 
pravomoci a proti členským státům, které 
tato nařízení neplní, zahájila řízení pro 
porušení povinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 a. vzhledem k tomu, že hlavní překážkou 
účinného uplatňování nařízení 
č. 261/2004 je skutečnost, že cestující 
nemají dostatek informací, zdůrazňuje, že 
je nezbytné zajistit, aby cestující, a to 
především cestující, kteří jsou v situaci, 
kdy se sami nemohou dostatečně bránit, 
dostávali aktuální a přesné informace, 
které jim umožní posoudit, zda jejich 
práva byla náležitým způsobem 
respektována, a z nichž se dozví, kam se v 
případě nespokojenosti mohou obrátit;
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Or. en

Pozměňovací návrh 5
Antonyia Parvanova, María Irigoyen Pérez, Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 b. je si vědom toho, že donucovací 
opatření jsou uplatňována jen zřídka a 
v jednotlivých členských státech se značně 
liší; vybízí proto Komisi, aby ve spolupráci 
s příslušnými orgány a vnitrostátními 
subjekty odpovědnými za prosazování 
nařízení (NEB) prosazovala jednotné 
sankce a sledování případů nedodržování 
předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Antonyia Parvanova, Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 c. navrhuje, aby byla zvážena možnost 
stanovení závazné platnosti rozhodnutí 
přijatých orgány NEB a bylo tak zajištěno, 
že tato rozhodnutí budou uznávat soudní 
orgány a budou je dodržovat letečtí 
dopravci a další zúčastněné subjekty;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 d. vzhledem k tomu, že hlavní překážkou 
účinného uplatňování nařízení 
č. 261/2004 je skutečnost, že cestující 
nemají dostatek informací, zdůrazňuje, že 
je nezbytné zajistit, aby cestující dostávali 
aktuální a přesné informace, které jim 
umožní posoudit, zda jejich práva byla 
náležitým způsobem dodržena, a z nichž se 
dozví, kam se v případě nespokojenosti 
mohou obrátit. Informace o právech a 
postupech umožňujících získat pomoc a 
žádat náhradu v případě velkého zpoždění 
či zrušení letů by měly být podávány 
jasným a vyčerpávajícím způsobem 
přístupným pro uživatele při rezervaci, 
odbavení a nástupu k letu a měly by být 
rovněž vytištěny na letenkách. Snahy o 
zpřístupnění informací o právech 
cestujících by formou spolupráce mezi 
vnitrostátními orgány, spotřebitelskými 
organizacemi, NEB, letišti, leteckými 
dopravci a zprostředkovateli či 
poskytovateli služeb cestovního ruchu 
mohly být rozšířeny a mohli by je podpořit 
i další subjekty, které jsou součástí 
řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 1 e (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1 e. je si vědom, že dokončení procesu 
případné revize nařízení č. 261/2004 a 
nařízení č. 1107/2006 si vyžádá ještě 
určitý čas; vyzývá proto Komisi, aby 
zvážila možnost zavedení doplňujících 
prozatímních opatření, která povedou ke 
zlepšení uplatňování a prosazování těchto 
nařízení. Tato opatření mohou zahrnovat 
aktualizaci informativních dokumentů o 
právech cestujících v letecké dopravě a 
jejich uveřejňování na internetových 
stránkách Evropské komise, jakož i 
podporu diskuse a spolupráce mezi 
členskými státy, NEB, spotřebitelskými 
organizacemi a leteckými společnostmi za 
účelem šíření osvědčených postupů a 
dosažení shody o sporných částech 
příslušné legislativy;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že je třeba provést
revizi těchto nařízení a zahrnout do nich 
nejnovější judikaturu s cílem objasnit práva 
cestujících v letecké dopravě a posílit 
opatření k vymáhání těchto práv;

2. poukazuje na to, že je třeba provést 
revizi těchto nařízení a zahrnout do nich 
nejnovější judikaturu s cílem objasnit práva 
cestujících v letecké dopravě a posílit 
opatření k vymáhání těchto práv; 
poukazuje na to, že by mělo být uznáno 
právo cestujících přepravovat na palubě 
letadla zboží zakoupené na letišti a že 
cestujícím by za to neměl účtován žádný 
příplatek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Bernadette Vergnaud

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že je třeba provést 
revizi těchto nařízení a zahrnout do nich 
nejnovější judikaturu s cílem objasnit práva 
cestujících v letecké dopravě a posílit 
opatření k vymáhání těchto práv;

2. poukazuje na to, že je třeba provést 
revizi těchto nařízení a zahrnout do nich po 
zhodnocení předpokládaných důsledků a 
přínosů pro cestující nejnovější 
judikaturu1 s cílem objasnit práva 
cestujících v letecké dopravě a posílit 
opatření k vymáhání těchto práv;

__________________
1 viz zejména spojené věci C–402/07 a C–
432/07 Sturgeon.

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. zdůrazňuje, že jakákoli budoucí 
změna nařízení č. 261/2004 musí jasně 
stanovit rozsah, definici a určení toho, 
nač se vztahuje pojem „mimořádná 
okolnost“, aby se letecké společnosti 
nemohly neoprávněně odvolávat na 
okolnosti, které vedly ke zrušení či 
zpoždění letu. Vybízí dále Komisi, aby 
přehodnotila neomezenou odpovědnost 
leteckých dopravců, pokud jde o právo na 
poskytnutí péče v případě mimořádných 
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okolností, jež dopravce nemůže ovlivnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Cornelis de Jong, Kyriakos Triantafyllides

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. je si vědom, že ohledně povinnosti 
informovat cestující o jejich právech 
panuje stále nejistota; vyzývá Komisi, aby 
povinnost informovat cestující v souladu s 
čl. 14 odst. 2 upřesnila, a to tak, že tato 
povinnost bude považována za splněnou 
poté, co byli cestující náležitě informováni 
v okamžiku rezervace prostřednictvím 
informačního letáku, který obdrží při 
rezervaci v cestovní kanceláři, nebo 
prostřednictvím informací, které si budou 
muset přečíst a schválit před rezervací 
prováděnou online; a kromě toho poté, co 
daná letecká společnost na letišti ohlásí 
zpoždění letu a současně s tím také udá 
jasně označené místo na letišti, kde 
mohou cestující uplatnit svá práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. zdůrazňuje, že v hlavních fázích cesty, 
počínajíc okamžikem, kdy se cestující 
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rozhoduje rezervovat letenku, by měli mít 
cestující přístup k patřičným, podrobným 
a srozumitelně podaným informacím o 
jejich právech; zdůrazňuje, že letečtí 
dopravci by měli zajistit, aby na všech 
letištích, kde provozují svou činnost, byly 
přítomny styčné osoby, které jim umožní 
přijmout okamžitá rozhodnutí v případě 
narušení letu, zejména pokud jde o 
asistenci, náhradu škody, přesměrování 
letu a změnu rezervace, a které budou 
přijímat stížnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. vítá skutečnost, že se Komise zavázala 
provést analýzu a revizi stávajících 
nařízení o právech cestujících v letecké 
dopravě s cílem zlepšit situaci cestujících, 
zejména v případech velkých zpoždění či 
zrušení letu; domnívá se, že úhelným 
kamenem opětovného získání důvěry 
cestujících by se mělo stát řádné 
uplatňování stávajících pravidel ze strany 
členských států a dopravců, vymáhání 
toho, aby cestující mohli využívat 
dostatečné a jednoduché prostředky 
odškodnění, a poskytování přesných 
informací cestujícím ohledně jejich práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Konstantinos Pupakis
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Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 a. zdůrazňuje, že v případě změny letu 
musí být cestující včas informováni o 
důvodech zpoždění nebo zrušení letu, 
předpokládané době zpoždění a 
alternativních možnostech cestování a je-
li to v daném případě možné, i o ostatních 
způsobech dopravy, přičemž také 
zdůrazňuje, že jedním ze základních práv 
cestujících je možnost trojí volby, kdy se 
cestující může rozhodnout buď pro 
náhradu ceny přepravního dokladu, pro 
přesměrování letu nebo pro novou 
rezervaci;

Or. el

Pozměňovací návrh 16
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 b. domnívá se, že často používané 
termíny sloužící k vymezení odpovědnosti 
dopravce a/nebo příslušných práv 
cestujících by měly být jasně definovány. 
Mezi tyto termíny patří „let“, 
„přesměrování“, „spojení“, „odchýlení“, 
„zrušení“, „velké zpoždění“, „plán letu“ a 
„cílové místo určení“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Cornelis de Jong, Kyriakos Triantafyllides

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 b. vyzývá Komisi, aby jednoznačně 
stanovila, že v případě zpoždění nebo 
zrušení jednoho letu v rámci rotace, k 
němuž dojde v důsledku mimořádné 
okolnosti, se může letecká společnost na 
tuto mimořádnou okolnost odvolat i v 
případě prvního řádně uskutečněného 
letu v rámci téže rotace;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 b. zdůrazňuje právo cestujících na 
snadný přístup k podrobným přesným a 
objektivním informacím o dopadech jejich 
cestování na životní prostředí a 
energetickou účinnost, které by měly být 
zřetelně uvedeny na internetových 
stránkách leteckých dopravců i na 
letenkách; vyzývá Komisi a letecké 
dopravce, aby snahy vedoucí tímto 
směrem podpořili;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Louis Grech, María Irigoyen Pérez
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Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 b. oceňuje skutečnost, že cestující mají 
rozmanitá práva odpovídající různým 
druhům dopravy, mj. železniční, letecké, 
námořní a vnitrozemské lodní dopravy; 
domnívá se nicméně, že je nutný 
holistický přístup, který umožní všechna 
práva cestujících, mj. zejména právo na 
odškodnění, náhradu jízdného a 
informace, integrovat do jediného 
celkového a konsolidovaného právního 
rámce;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matteo Salvini, María 
Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 c. zdůrazňuje, že smlouvy o letecké 
dopravě velmi často obsahují 
nespravedlivé smluvní podmínky a že 
judikatura členských států ve zvýšené 
míře zakazuje některé smluvní podmínky, 
které letecké společnosti běžně uplatňují; 
naléhavě proto Komisi vyzývá, aby tento 
problém vyřešila vydáním seznamu 
konkrétních nepovolených 
nespravedlivých smluvních podmínek v 
odvětví letecké dopravy. Zejména pak 
Komisi vyzývá, aby do oblasti působnosti 
nařízení č. 261/2004 zahrnula smluvní 
otázky týkající se přenositelnosti jízdních 
dokladů, okolností způsobených vyšší 
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mocí, jednostranné reorganizace letu, 
zákazu samostatného používání jízdních 
dokladů vyjma případů splňujících velmi 
omezená a objektivní kritéria, kdy se 
cestující nedostavil k odletu, 
nesrovnalostí, zpoždění či poškození, k 
nimž došlo při přepravě zavazadel, a 
nepřiměřených omezení týkajících se 
příručních zavazadel;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Cornelis de Jong, Kyriakos Triantafyllides

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 c. vyzývá Komisi, aby navrhla pokyny 
pro správný výklad pojmu „mimořádné 
okolnosti“;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 d. bere na vědomí nedávno vydaná 
rozhodnutí Evropského soudního dvora 
týkající se nároku cestujících na 
odškodnění v případě zpoždění, která 
potvrzují zásadu rovného zacházení, 
pokud jde o zrušené lety a lety zpožděné o 
více než 3 hodiny; vyzývá proto Komisi, 
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aby co nejdříve navrhla opatření, která 
zajistí, aby cestující, jejichž lety měly delší 
než tříhodinové zpoždění, mohli být 
odškodněni, aniž by tím ztratili právo na 
využití dalšího dostupného letu;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Cornelis de Jong, Kyriakos Triantafyllides

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 d. vyzývá Komisi, aby blíže upřesnila, 
které otázky je nutno ještě vyjasnit;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 2 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2 e. navrhuje, že by mohl být proveden 
další výzkum, který by prozkoumal, zda 
existuje reálná možnost vytvoření 
jediného právního rámce, který by 
zahrnul všechna ustanovení a zásady 
týkající se práv cestujících v osobní 
letecké dopravě a který by tak umožnil 
omezit roztříštěnost a odstranit 
nesrovnalosti v různých oblastech práv 
cestujících;

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Antonyia Parvanova, María Irigoyen Pérez, Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poznamenává, že na základě stávající 
komerční praxe může být pro cestující 
obtížné pochopit, z jakých složek se 
skládají konečné letecké tarify, či umět si 
předem vše spočítat, a zdůrazňuje, že je 
nutné zajistit cenovou transparentnost, jak
tomu bylo například v rámci ustanovení o 
poskytování služeb v přepravě cestujících v 
nedávno přijaté směrnici o právech 
spotřebitele;

3. poznamenává, že na základě stávající 
komerční praxe (odbavovací poplatky, 
poplatky za přednostní odbavení, poplatky 
za platbu kartou, poplatky za zavazadla, 
poplatky za plnění právních předpisů EU 
či dočasné blokování dvojnásobku ceny 
letenky na bankovním účtu cestujícího)
vznikají podstatné rozdíly mezi 
inzerovanou a konečnou cenou, a pro 
cestující je tak obtížné pochopit, z jakých 
složek se skládají konečné letecké tarify, či 
umět si předem vše spočítat, a zdůrazňuje 
proto, že je nutné zajistit cenovou 
transparentnost, podobně jako tomu bylo 
například v rámci ustanovení o 
poskytování služeb v přepravě cestujících v 
nedávno přijaté směrnici o právech 
spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poznamenává, že na základě stávající 
komerční praxe může být pro cestující 
obtížné pochopit, z jakých složek se 
skládají konečné letecké tarify, či umět si 
předem vše spočítat, a zdůrazňuje, že je 

3. poznamenává, že na základě stávající 
komerční praxe může být pro cestující 
obtížné pochopit, z jakých složek se 
skládají konečné letecké tarify, či umět si 
předem vše spočítat, a zdůrazňuje, že je 
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nutné zajistit cenovou transparentnost, jak 
tomu bylo například v rámci ustanovení o 
poskytování služeb v přepravě cestujících v 
nedávno přijaté směrnici o právech 
spotřebitele;

nutné zajistit cenovou transparentnost, jak 
tomu bylo například v rámci ustanovení o 
poskytování služeb v přepravě cestujících v 
nedávno přijaté směrnici o právech 
spotřebitele; odmítá neodůvodněné 
účtování poplatků, jako jsou například 
nepřiměřeně vysoké přirážky za platbu 
kreditní kartou, zvláště při nákupu více 
než jedné letenky;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poznamenává, že na základě stávající 
komerční praxe může být pro cestující 
obtížné pochopit, z jakých složek se 
skládají konečné letecké tarify, či umět si 
předem vše spočítat, a zdůrazňuje, že je 
nutné zajistit cenovou transparentnost, jak 
tomu bylo například v rámci ustanovení o 
poskytování služeb v přepravě cestujících v 
nedávno přijaté směrnici o právech 
spotřebitele;

3. poznamenává, že stávající komerční 
praxe může být pro cestující zavádějící, 
pokud jde o to, z jakých složek se skládají 
konečné letecké tarify; zdůrazňuje, že je 
nutné zajistit cenovou transparentnost, jak 
tomu bylo například v rámci ustanovení o 
poskytování služeb v přepravě cestujících v 
nedávno přijaté směrnici o právech 
spotřebitele, v níž se uvádí, že předtím, než 
je spotřebitel vázán jakoukoliv smlouvou 
či smluvní nabídkou, sdělí obchodník 
spotřebiteli celkovou cenu včetně daní; 
zdůrazňuje, že inzerovaná cena musí 
poctivě odrážet cenu konečnou; 

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. aniž je dotčena svoboda leteckých 
společností určovat si na základě vlastní 
volby tarify a sazby, za nezbytné služby, 
které jsou nedílnou součástí letecké 
dopravy, jako je odbavení či alespoň 1 
zkontrolované zavazadlo, by neměly být 
účtovány žádné příplatky;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Cornelis de Jong, Kyriakos Triantafyllides

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. zdůrazňuje, že je třeba přijmout 
opatření k zajištění cenové 
transparentnosti, jako jsou ustanovení 
týkající se služeb v oblasti přepravy 
cestujících, která jsou součástí nedávno 
přijaté směrnice o právech spotřebitelů, k 
zajištění ochrany cestujících před 
nespravedlivými smluvními podmínkami, 
které stanoví letecká společnost a které 
zahrnují nekontrolovaně vysoké příplatky 
za poskytování základních služeb, jako 
jsou přemrštěné poplatky za platbu 
kreditní kartou a stanovení 
nepřiměřených omezení týkajících se
příručních zavazadel a osobních věcí, 
včetně zboží zakoupeného na letišti;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Konstantinos Pupakis
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Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. zdůrazňuje, že ceny leteckých služeb 
by měly odpovídat jednotlivým nabídkám 
leteckých společností, aniž by při tom byli 
spotřebitelé uváděni v omyl; vyzývá proto 
Komisi, aby posílila kontroly na 
internetových stránkách leteckých 
společností;

Or. el

Pozměňovací návrh 31
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. vyzývá Komisi, aby se zabývala 
řešením velmi rozšířeného problému, 
který představují nespravedlivé smluvní 
podmínky ve smlouvách s leteckými 
dopravci, jako je nepřenositelnost letenek 
a nespravedlivý požadavek, že cestující 
musí využít první polovinu zpáteční 
letenky pro cestu tam, aby mohl využít i 
její druhou polovinu pro cestu zpátky;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Bernadette Vergnaud
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Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 a. zdůrazňuje, že cestující musí být lépe 
informováni o svých právech 
prostřednictvím informačních kampaní na 
letištích a důslednějšího plnění povinností 
leteckých společností a cestovních 
kanceláří týkajících se poskytování 
informací cestujícím, zvláště pak co se 
týče viditelnosti těchto informací, jakož i 
prostřednictvím internetu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Bernadette Vergnaud

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3 b. žádá Komisi, aby zprovoznila 
spolehlivě fungující mnohojazyčný 
informační portál o právech cestujících v 
letecké dopravě, kde bude k dispozici 
snadno přístupný reklamační formulář 
spolu s odkazy na kontaktní místa 
vnitrostátních organizací, které jsou 
pověřeny prosazováním těchto práv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 4



AM\886324CS.doc 21/34 PE478.422v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že je třeba zajistit soulad 
mezi právní ochranou poskytovanou 
cestujícím využívajícím služeb pro cesty, 
pobyty a zájezdy a ochranou poskytovanou 
cestujícím využívajícím pouze přepravních 
služeb, a řídit se tak vývojem v oblasti 
cestovního trhu a zabránit jakékoli 
diskriminaci cestujících na základě druhu 
zakoupeného přepravního dokladu;

4. zdůrazňuje, že je třeba zajistit soulad 
mezi různými právními předpisy v oblasti 
práv cestujících a zvláště pak mezi právní 
ochranou poskytovanou cestujícím 
využívajícím služeb pro cesty, pobyty a 
zájezdy a chybějící podobnou ochranou 
poskytovanou cestujícím využívajícím 
pouze přepravních služeb, a řídit se tak 
vývojem v oblasti cestovního trhu, který 
směřuje k tomu, že cestující si své 
cestování zařizují stále častěji sami, a 
zabránit jakékoli diskriminaci cestujících 
na základě druhu zakoupeného přepravního 
dokladu či nepoctivé hospodářské soutěži 
mezi různými poskytovateli služeb 
(leteckými dopravci, cestovními 
kancelářemi či poskytovateli souborných 
služeb cestovního ruchu); zvláště pak 
Komisi vyzývá k tomu, aby co nejdříve 
navrhla závazná opatření, která zajistí, že 
cestující využívající pouze přepravních 
služeb budou v případě platební 
neschopnosti letecké společnosti chráněni 
stejně účinným způsobem jako cestující 
využívající služeb pro cesty, pobyty a 
zájezdy;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. naléhavě vyzývá Komisi, aby
předložila návrh, ve kterém stanoví 
povinnost leteckých dopravců poskytovat 
konečnou záruku zahrnout závazky 
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leteckých dopravců vůči cestujícím v 
případě platební neschopnosti, úpadku či 
odebrání provozní licence;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Konstantinos Pupakis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4 a. poukazuje na to, že osoby s omezenou 
schopností pohybu a se zdravotním 
postižením by měly mít zaručen 
rovnocenný přístup k letecké dopravě, a 
zdůrazňuje, že služby pro tyto cestující by 
měly být bezbariérové;

Or. el

Pozměňovací návrh 37
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny 
k výkladu nařízení (ES) č. 1107/2006 o 
právech osob s omezenou schopností 
pohybu v letecké dopravě, zejména pokud 
jde o ustanovení o bezpečnosti a 
doprovodu jiné osoby;

5. vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny 
k výkladu nařízení (ES) č. 1107/2006 o 
právech osob s omezenou schopností 
pohybu v letecké dopravě, zejména pokud 
jde o ustanovení o bezpečnosti a 
doprovodu jiné osoby; podotýká, že za 
osoby s omezenou schopností pohybu by 
měly být s ohledem na svůj věk 
považovány i malé děti, dokud věk 
omezuje jejich schopnost samostatně 
používat prostředky veřejné dopravy, což 
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následně omezuje pohyb dospělých osob, 
které je doprovázejí;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny 
k výkladu nařízení (ES) č. 1107/2006 o 
právech osob s omezenou schopností 
pohybu v letecké dopravě, zejména pokud 
jde o ustanovení o bezpečnosti a 
doprovodu jiné osoby;

5. vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny 
k výkladu nařízení (ES) č. 1107/2006 o 
právech osob s omezenou schopností 
pohybu v letecké dopravě, zejména pokud 
jde o ustanovení o bezpečnosti a 
doprovodu jiné osoby; sdílí názor Komise, 
že stávající definice „osob s omezenou 
schopností pohybu“ by neměla být 
omezena; vyzývá Komisi, aby za účelem 
zlepšení provádění tohoto nařízení 
spolupracovala s orgány odpovědnými za 
prosazování nařízení a s příslušnými 
zastupujícími organizacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Kyriakos Triantafyllides

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny 
k výkladu nařízení (ES) č. 1107/2006 o 
právech osob s omezenou schopností 
pohybu v letecké dopravě, zejména pokud 
jde o ustanovení o bezpečnosti a 
doprovodu jiné osoby;

5. vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny 
k výkladu nařízení (ES) č. 1107/2006 o 
právech osob s omezenou schopností 
pohybu v letecké dopravě, zejména pokud 
jde o ustanovení o bezpečnosti a 
doprovodu jiné osoby; vyzývá Komisi, aby 
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stanovila, jaké skupiny osob s omezenou 
schopností pohybu a za jakých podmínek 
představují riziko pro bezpečnost letu; 

Or. el

Pozměňovací návrh 40
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. je toho názoru, že zavedení přísné 
definice pojmu „osoba se zdravotním 
postižením“ či „osoba s omezenou 
schopností pohybu“ je v rozporu s účelem 
stávající definice, která má zajistit 
příslušným skupinám osob vyžadujících 
speciální asistenci obecnou pomoc; 
navrhuje nicméně zvážit, zda by nebylo 
vhodné zahrnout do této definice starší 
osoby, které nemají sníženou schopnost 
pohybu, těhotné ženy a děti bez doprovodu 
dospělých osob, které by bylo případně 
možné označovat termínem „cestující se 
zvláštními potřebami“;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
pokyny k výkladu nařízení (ES) 
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č. 261/2004, především ohledně definice 
„mimořádných okolností“, míry „pomoci 
a péče“ a „práva na následný postih“;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
María Irigoyen Pérez, Louis Grech, Christel Schaldemose

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. zdůrazňuje, že zranitelným skupinám 
cestujících, zejména osobám se 
zdravotním pojištěním a osobám s 
omezenou schopností pohybu, je třeba 
zajistit zvláštní ochranu; poukazuje na to, 
že tyto zranitelné skupiny by měly mít 
zvláštní záruky pro zajištění práv, které 
jim jako cestujícím náleží, a vyzývá 
Komisi, členské státy a letecké dopravce k 
prosazování těchto práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Konstantinos Pupakis

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 a. vyzývá Komisi, aby ve všech členských 
státech organizovala cílené informační 
kampaně o právech spotřebitelů, kteří 
cestují letadlem, protože obeznámenost 
cestujících s jejich právy je nezbytná 
k tomu, aby je mohli uplatňovat;
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Or. el

Pozměňovací návrh 44
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 b. vyzývá Komisi, aby za účelem 
zaručení rovných podmínek cestování a 
nediskriminačního zacházení a s cílem 
umožnit cestujícím s omezenou schopností 
pohybu získat informace o tom, co mohou 
od různých leteckých společností a na 
různých letištích očekávat, zavedla 
závazná opatření ukládající leteckým 
společnostem a letištím povinnost 
harmonizovat své politiky, zvláště co se 
týče rezervačních postupů, postupů 
žádosti o pomoc a pravidel týkajících se 
bezpečnostních kontrol, a povinnost 
podávat v těchto ohledech lepší 
informace, a to od okamžiku rezervace až 
do chvíle, kdy cestující s omezenou 
schopností pohybu, resp. cestující se 
zvláštními potřebami, opustí v místě 
konečného určení prostory letiště; 

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 c. zdůrazňuje skutečnost, že školení 
pracovníků letišť a leteckých dopravců 
má klíčový význam pro zaručení účinného 
provádění všech částí nařízení 
č. 1107/2006 a představuje nákladově 
nejefektivnější způsob, jak zajistit 
nediskriminační zacházení; zdůrazňuje 
proto, že náležité školení letištního a 
palubního personálu musí probíhat v úzké 
spolupráci s organizacemi zastupujícími 
osoby s omezenou schopností pohybu;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Cornelis de Jong, Matteo 
Salvini

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 d. domnívá se, že je velmi zapotřebí 
zajistit cestujícím s omezenou schopností 
pohybu a/nebo osobám se zdravotním 
postižením přístup k informacím a 
podávat jim tyto informace způsobem, 
který pro ně bude srozumitelný;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 e. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
vybavení umožňující pohyb nebylo 
považováno za běžné zavazadlo a 
zacházelo se s ním jako s nástrojem, který 
cestující potřebuje pro svou nezávislost a 
který je pro něj nepostradatelný; z tohoto 
důvodu zdůrazňuje, že s vybavením 
umožňujícím pohyb by měl s náležitou 
péčí manipulovat pouze školený personál, 
který by se při tom řídil přesně 
stanovenými jednotnými postupy pro 
nastupování do letadla a vystupování z 
letadla, jež by cestujícím umožňovaly 
používat toto zařízení co možná nejdéle;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5 f. je přesvědčen, že je velmi důležité 
zajistit, aby osoby, které během letu 
potřebují umělý kyslík, obézní cestující a 
cestující, kteří musí cestovat v doprovodu 
pečující osoby, nemuseli hradit zvláštní 
poplatky a nebyl jim odmítán přístup na 
palubu letadla, pokud pro to neexistují 
striktně bezpečností důvody;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Emilie Turunen
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vybízí Komisi, aby ve spolupráci s 
členskými státy zjistila nedostatky, pokud 
jde o vnitrostátní subjekty zodpovědné za 
vyřizování stížností a příslušné postupy, a 
tyto nedostatky odstranila a aby zajistila 
řádnou koordinaci mezi právními 
předpisy o právech cestujících v letecké 
dopravě a plánovanými opatřeními EU v 
oblasti mechanismů alternativních řešení 
sporů.

6. zdůrazňuje, že spotřebitelé by měli mít 
větší možnosti při vymáhání svých práv;
vybízí proto Komisi, aby navrhla opatření, 
která stanoví snadno přístupné a nezávislé 
postupyvyřizování stížností a způsoby 
následného postihu zajišťující účinnou 
ochranu práv cestujících a zaručující, že 
náhradu škody, na niž mají nárok, získají 
cestující včas a účinným způsobem; žádá 
vnitrostátní subjekty odpovědné za 
prosazování nařízení nebo nové orgány 
EU odpovědné za prosazování nařízení, 
aby poskytly spotřebitelům pomoc při 
podávání stížností, především 
přeshraničních;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 a. vyzývá Komisi, aby navrhla opatření,
která stanoví harmonizované a snadno 
použitelné postupy vyřizování stížností a 
způsoby následného postihu zajišťující 
účinnou ochranu práv cestujících a 
zaručující, že náhradu škody, na niž mají 
nárok, získají cestující včas a účinným 
způsobem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Cornelis de Jong, Kyriakos Triantafyllides

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 a. zdůrazňuje, že letecké společnosti 
provozující lety z Evropské unie nebo do 
Evropské unie by měly mít povinnost 
účastnit se alternativního řešení sporů; 
zdůrazňuje, že orgán pro alternativní 
řešení sporů by měl být nezávislý na 
leteckých společnostech; zdůrazňuje, že 
rozhodnutí, která tento orgán učiní, by 
měla být závazná jak pro spotřebitele, tak 
pro leteckou společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Emilie Turunen

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 a. žádá, aby byla zajištěna správná 
důslednost mezi legislativou v oblasti práv 
cestujících v letecké dopravě a souborem 
očekávaných evropských opatření pro 
kolektivní odškodnění, aby bylo možné 
účinně zaručit práva cestujících a zakročit 
proti společnostem, které tato práva 
soustavně přehlížejí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez
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Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 a. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
vytvoření ústřední jednotky EU, která by 
zajišťovala jednotné a rychlé vymáhání 
spotřebitelských práv cestujících v letecké 
dopravě;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Bernadette Vergnaud

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 a. vyzývá Komisi a členské státy k 
posílení spolupráce a k výměně informací 
mezi příslušnými vnitrostátními orgány, a 
to zejména za účelem vytvoření sítě 
fungující podle vzoru sítě Solvit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 b. je si vědom toho, že lhůty, které mají 
dopravci a vnitrostátní orgány odpovědné 
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za prosazování nařízení rozhodnutí na 
odpověď cestujícím, jsou příliš dlouhé, 
přičemž jejich délka se u různých 
dopravců a vnitrostátních orgánů 
odpovědných za prosazování nařízení liší, 
a vyzývá proto Komisi, aby pro vyřizování 
stížností cestujících určila pevně 
stanovené lhůty, podobně jako je tomu v 
jiných nařízeních týkajících se práv 
cestujících;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 b. navrhuje zavedení evropské ceny pro 
leteckou společnost s nejohleduplnějším 
přístupem ke spotřebitelům, která by byla 
udělována každý rok společnosti s 
nejlepšími zaznamenanými výsledky 
v přístupu ke spotřebitelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Bernadette Vergnaud

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 b. vyjadřuje politování nad tím, že 
pomalost a neefektivita vyřizování 
stížností a jejich výsledky jsou pro 
cestující zdrojem značné nespokojenosti; 
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domnívá se proto, že příslušné vnitrostátní 
orgány by měly být po personální i 
materiální stránce dostatečně vybaveny a 
měly by mít přiměřenou pravomoc ukládat 
sankce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 c. zdůrazňuje, že letečtí dopravci musí 
zajistit, aby na každém letišti, na kterém 
provozují svou činnost, byl přítomen 
nejméně jeden jejich zástupce a/nebo 
přepážka pro podávání stížností, tak aby 
cestující, kteří se ocitli v nesnázích v 
důsledku narušení letu či letů nebo jejichž 
práva byla porušena, mohli získat 
okamžitou pomoc;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6 c. vítá záměr Komise posoudit 
přiměřenost neomezené odpovědnosti, 
pokud jde o právo na poskytnutí péče v 
případě významných přírodních katastrof;
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Or. en


