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Módosítás 1
Emilie Turunen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a légi utasok jogairól szóló 
261/2004/EK és 1107/2006/EK rendelet 
tagállamok általi végrehajtásában és 
érvényesítésében fennálló, 
jogbizonytalanságokat okozó és a 
fogyasztók hatékony védelmének 
akadályait képező hiányosságok 
orvoslásának jelentőségét;

1. hangsúlyozza a légi utasok jogairól szóló 
261/2004/EK és 1107/2006/EK rendelet 
tagállamok általi végrehajtásában és 
érvényesítésében fennálló, 
jogbizonytalanságokat okozó és a 
fogyasztók hatékony védelmének 
akadályait képező hiányosságok 
orvoslásának jelentőségét; ösztönzi a
Bizottságot, hogy tegyen intézkedéseket az 
e jogszabály végrehajtását elmulasztó 
tagállamokkal szemben;

Or. en

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

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza a tagállamokban az 
egységes végrehajtás fontosságát, 
valamint hatékony, elrettentő hatású és 
arányos szankciók alkalmazását annak 
érdekében, hogy erőteljes gazdasági 
ösztönzőket hozzanak létre a légi 
fuvarozók, valamint a többi érintett 
szereplő számára a rendelkezéseknek való 
megfelelés céljából.

Or. en
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Módosítás 3
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy az egyenlő 
versenyfeltételek egyaránt szolgálják a 
légi utasok és a légitársaságok érdekeit; 
ezért hangsúlyozza, hogy a légi utasok 
jogairól szóló 261/2004/EK és 
1107/2006/EK rendeletet ugyanolyan, 
helyes módon kell végrehajtani 
valamennyi tagállamban; felszólítja a 
Bizottságot, hogy aktívabban éljen az arra 
irányuló hatáskörével, hogy a 
rendeleteknek való megfelelést elmulasztó 
tagállamokkal szemben jogsértési eljárást 
indíthat;

Or. en

Módosítás 4
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. figyelembe véve azt, hogy az 
utasoknak nyújtott hiányos tájékoztatás 
nagymértékben akadályozza a 
261/2004/EK rendelet hatékony 
alkalmazását, hangsúlyozza, hogy 
biztosítani kell, hogy az utasok –
különösen a leginkább kiszolgáltatott 
helyzetben lévők – időszerű és pontos 
tájékoztatásban részesüljenek ahhoz, hogy 
felmérhessék, mennyiben tartották 
tiszteletben jogaikat, és hogy tudják, hova 
fordulhatnak, amennyiben valamivel 
elégedetlenek;
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Or. en

Módosítás 5
Antonyia Parvanova, María Irigoyen Pérez, Cornelis de Jong

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. megjegyzi, hogy végrehajtási 
intézkedésekre csak ritkán kerül sor és 
azok nagymértékben különböznek az 
egyes tagállamokban; ezért ösztönzi a 
Bizottságot, hogy működjön együtt az 
illetékes hatóságokkal és a nemzeti 
végrehajtó hatóságokkal a jogsértések 
egységes szankcionálásának és nyomon 
követésének előmozdítása érdekében;

Or. en

Módosítás 6
Antonyia Parvanova, Cornelis de Jong

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. javasolja, hogy mérlegeljék a nemzeti 
végrehajtó hatóságok döntéseinek 
kötelező erejűvé tételét annak biztosítása 
érdekében, hogy e döntéseket elismerjék a 
bíróságok és betartsák a légi fuvarozók és 
az egyéb érintett szereplők;

Or. en

Módosítás 7
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matteo Salvini
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Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. figyelembe véve, hogy az utasoknak 
nyújtott hiányos tájékoztatás 
nagymértékben akadályozza a 
261/2004/EK rendelet hatékony 
alkalmazását, hangsúlyozza, hogy 
biztosítani kell, hogy az utasok időszerű és 
pontos tájékoztatásban részesüljenek 
ahhoz, hogy felmérhessék, mennyiben 
tartották tiszteletben jogaikat, és hogy 
tudják, hova fordulhatnak, amennyiben 
valamivel elégedetlenek; a légi járatok 
hosszú késése vagy törlése esetén a 
segítségnyújtással és a kártérítés 
igénylésével kapcsolatos jogokra és 
eljárásokra vonatkozó információkat 
egyértelműen, mindenre kiterjedően és 
fogyasztóbarát módon közölni kell a 
foglaláskor, az utasfelvételkor és a 
beszálláskor, és jegyekre is rá kell 
nyomtatni; az utasjogok széles körben 
való megismertetésére irányuló 
erőfeszítéseket ki lehetne terjeszteni és 
meg lehetne osztani a lánc más 
szereplőivel, a nemzeti hatóságok, 
fogyasztóvédelmi szervezetek, nemzeti 
végrehajtó hatóságok, repülőterek, légi 
fuvarozók, ügynökök és utazásszervezők 
közötti együttműködés révén;

Or. en

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

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. megjegyzi, hogy a 261/2004/EK és a 
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1107/2006/EK rendelet lehetséges 
felülvizsgálati folyamatához időre van 
szükség; ezért felszólítja a Bizottságot, 
hogy mérlegelje kiegészítő ideiglenes 
intézkedések bevezetését e rendeletek 
alkalmazásának és végrehajtásának 
javítása érdekében; ezek magukban 
foglalhatják a légi utasok jogairól szóló 
tájékoztató anyagoknak az Európai 
Bizottság weboldalán történő közzétételét 
és folyamatos frissítését, valamint a 
tagállamok, a nemzeti végrehajtó 
hatóságok, a fogyasztói szervezetek és a 
légitársaságok közötti megbeszélések és 
együttműködés előmozdítását a legjobb 
gyakorlatok terjesztése érekében, valamint 
hogy megállapodás jöjjön létre a 
jogszabály vitatott részeivel kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a légi utasok jogainak 
tisztázása és a végrehajtási intézkedések 
megerősítése érdekében a rendeleteket a 
közelmúltbeli ítélkezési gyakorlatok 
beépítése céljából felül kell vizsgálni;

2. rámutat, hogy a légi utasok jogainak 
tisztázása és a végrehajtási intézkedések 
megerősítése érdekében a rendeleteket a 
közelmúltbeli ítélkezési gyakorlatok 
beépítése céljából felül kell vizsgálni; 
rámutat, hogy el kell ismerni az utasok 
azon jogát, hogy a repülőgép fedélzetére a 
repülőtéren vásárolt dolgokat vigyenek 
fel, és ezért nem szabadna számukra 
külön díjat felszámítani;

Or. en

Módosítás 10
Bernadette Vergnaud
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. rámutat, hogy a légi utasok jogainak 
tisztázása és a végrehajtási intézkedések 
megerősítése érdekében a rendeleteket a
közelmúltbeli ítélkezési gyakorlatok 
beépítése céljából felül kell vizsgálni;

2. rámutat, hogy a légi utasok jogainak 
tisztázása és a végrehajtási intézkedések 
megerősítése érdekében a rendeleteket a 
közelmúltbeli ítélkezési gyakorlatok1

beépítésével, az utasok vonatkozásában a 
feltételezett következmények és előnyök 
értékelését követően felül kell vizsgálni;

__________________
1 lásd többek között a C-402/07. sz. és a C-
432/07. sz. Sturgeon egyesített ügyekben 
hozott ítéletet

Or. fr

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

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat, hogy a 261/2004/EK rendelet 
bármely jövőbeni módosításában 
egyértelműen szerepelnie kell a 
„rendkívüli körülmények” kifejezés 
alkalmazási körének, 
fogalommeghatározásának, továbbá azt is 
meg kell határozni, hogy pontosan mi 
tartozik ennek hatálya alá, annak 
érdekében, hogy a légitársaságok ne 
hivatkozhassanak visszaélésszerűen a 
járattörlést vagy a késést okozó 
körülményekre; ezenkívül arra kéri a 
Bizottságot, hogy értékelje újra a légi 
fuvarozóknak az utasok ellátására 
vonatkozóan a fuvarozó által 
befolyásolhatatlan rendkívüli 
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körülmények között meglévő korlátlan 
felelősségét;

Or. en

Módosítás 12
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. megjegyzi, hogy még mindig 
bizonytalanság övezi az utasok részére a 
jogaikról nyújtandó tájékoztatás 
kötelezettségét; felszólítja a Bizottságot, 
hogy tegye egyértelművé az utasok 
tájékoztatására irányuló – a 14. cikk (2) 
bekezdése szerinti – kötelezettséget oly 
módon, hogy teljesítettnek tekinti azt, ha 
az utasokat a helyfoglaláskor megfelelő 
tájékoztatásban részesítették oly módon, 
hogy utazási irodában történő 
helyfoglalás esetén tájékoztató anyagot 
bocsátottak az utas rendelkezésére, 
internetes helyfoglalás esetén pedig 
azáltal, hogy az utasnak el kell olvasnia és 
el kell fogadnia a tájékoztatót ahhoz, hogy 
elvégezhesse a foglalást; ezenkívül akkor, 
ha a légitársaság már bejelentette a 
repülőtéren a járat késését, és azt, hogy az 
utasok jogaival kapcsolatban a repülőtér 
valamely egyértelműen jelzett pontján 
kapható további tájékoztatás;

Or. en

Módosítás 13
Emilie Turunen

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy az utasok jogaival 
kapcsolatos tájékoztatást egyszerűen, 
megfelelően és érthetően kell közölni az 
utazás legfontosabb szakaszaiban, először 
akkor, amikor az utas a helyfoglalást 
mérlegeli; hangsúlyozza, hogy a légi 
fuvarozóknak biztosítaniuk kell 
kapcsolattartó személyek jelenlétét 
minden olyan repülőtéren, ahonnan 
járatot indítanak, amely személyek az 
utazás megszakadása esetén azonnali 
döntéseket hoznak, különösen a 
segítségnyújtással, a jegyár-
visszatérítéssel, az átfoglalással (más 
útvonalra tereléssel) kapcsolatban, és 
akinél panaszt lehet benyújtani; 

Or. en

Módosítás 14
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
kötelezettségvállalását, hogy elemzi és 
felülvizsgálja az utasok jogairól szóló 
hatályos rendeleteket az utasok 
helyzetének javítása érdekében, különösen 
a járatok hosszú késése vagy törlése 
eseteiben; úgy véli, hogy a meglévő 
szabályok a tagállamok és a légi 
fuvarozók általi megfelelő 
alkalmazásának, megfelelő és egyszerű 
jogorvoslati eszközök alkalmazásának, 
illetve az utasoknak a jogaikkal 
kapcsolatban nyújtott pontos 
tájékoztatásnak kell a legfontosabb 
lépéseknek lenniük az utasok bizalmának 
visszanyeréséhez;
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Or. en

Módosítás 15
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy késés esetén az 
utasok részére a megfelelő időben kellő 
tájékoztatást kell nyújtani a késés vagy a 
törlés okairól, a késedelem várható 
időtartamáról és az alternatív utazási 
lehetőségekről, beleértve adott esetben a 
többi lehetséges szállítási módot, 
hangsúlyozva, hogy az utazó alapvető 
jogként saját belátása szerint élhet azzal a 
három választási lehetőséggel, hogy 
visszatérítteti a jegy árát, vagy 
megváltoztatja útvonalát, vagy 
újrafoglaltatja a jegyét;

Or. el

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

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. úgy véli, hogy egyértelműen meg kell 
határozni azokat a leggyakoribb 
kifejezéseket, amelyeket a légi fuvarozó 
felelősségének és/vagy az utasok 
megfelelő jogainak megállapítása kapcsán 
használnak; ide tartoznak a következő 
szavak és kifejezések: „járat”, 
„átfoglalás”, „csatlakozás”, „elterelés”, 
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„törlés”, „hosszú késés”, „menetrend”, 
„végső célállomás”;

Or. en

Módosítás 17
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. felszólítja a Bizottságot annak 
egyértelművé tételére, hogy abban az 
esetben, ha több, egymást váltó járat közül 
az egyik rendkívüli körülmények miatt 
késik vagy törlésre kerül, a légitársaság az 
ugyanazon viszonylatban repülő, első 
újabb járat esetében is hitvakozhat a 
rendkívüli körülményre;

Or. en

Módosítás 18
Emilie Turunen

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza az utasok ahhoz való 
jogát, hogy könnyedén hozzáférhessenek 
utazásuk környezeti hatásaira és 
energiahatékonyságára vonatkozó pontos 
és tárgyilagos tájékoztatáshoz, amely 
adatoknak jól láthatónak kell lenniük a 
légi fuvarozók weboldalain, és magán a 
jegyen is; felszólítja a Bizottságot, hogy 
támogassa az ezzel kapcsolatban 
folyamatban lévő munkát;
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Or. en

Módosítás 19
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. üdvözli a különböző közlekedési 
módok – többek között a vasúti, légi, 
tengeri vagy belvízi közlekedés – esetében 
meglévő utasjogok sokféleségét; 
ugyanakkor úgy véli, holisztikus 
megközelítésre van szükség az összes 
utasjog – azaz például a kártérítéshez, a 
jegyár-visszatérítéshez, a tájékoztatáshoz 
való jog stb. – egyetlen átfogó, egységes 
jogalkotási keretbe történő integrálása 
érdekében;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. felhívja a figyelmet a tisztességtelen 
szerződési feltételek széles körű 
elerjedésére a légi fuvarozási 
szerződésekben, valamint a nemzeti 
ítélkezési gyakorlatban azon esetek 
számának növekedésére, amikor 
betiltanak a légitársaságok által 
rendszeresen alkalmazott egyes 
feltételeket; ezért nyomatékosan kéri a 
Bizottságot, hogy foglalkozzon ezzel a 
kérdéssel azáltal, hogy tiltólistára tesz a 
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légi közlekedési ágazatban alkalmazott 
egyes tisztességtelen feltételeket; 
különösen arra kéri a Bizottságot, hogy 
vonja be a 261/2004/EK rendelet hatálya 
alá a következőkhöz kapcsolódó szerződési 
feltételeket: a jegyek átruházhatósága, vis 
maior körülmények, a járatok egyoldalú 
átszervezése, a jegyek külön történő 
felhasználásának tilalma, kivéve igen 
szűken meghatározott és objektív „no 
show” (jegykezelésre való nem 
jelentkezés) kritériumok alapján, a 
poggyász helytelen 
kezelése/késése/sérülése, valamint a 
kézipoggyász tekintetében alkalmazott 
indokolatlan korlátozások;

Or. en

Módosítás 21
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. felszólítja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki iránymutatásokat a 
„rendkívüli körülmények” helyes 
értelmezésére vonatkozóan;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. megjegyzi, hogy járatkésések esetén az 
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utasok kártérítésre való jogosultságával 
kapcsolatban az Európai Bíróság által 
hozott közelmúltbéli ítéletek megerősítik, 
hogy a törölt járatokat és a 3 óránál 
hosszabb késésben lévő járatokat 
azonosan kell kezelni; ezért sürgeti a 
Bizottságot, hogy javasoljon 
intézkedéseket azon utasok kártérítésére, 
akiknek járatai több mint 3 órát késtek, 
azon joguk érvénytelenítése nélkül, hogy 
felszállhassanak a következő induló 
járatra;

Or. en

Módosítás 23
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
2 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2d. felszólítja a Bizottságot, hogy tegye 
még inkább egyértelművé, hogy milyen 
kérdések esetében lehet még szükséges 
tisztázni a részleteket;

Or. en

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

Véleménytervezet
2 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2e. javasolja, hogy további kutatásokat 
lehetne folytatni annak érdekében, hogy 
megvizsgálják egy, a polgári repülésben a 
fogyasztói jogokra vonatkozó összes 
rendelkezést és elvet magában foglaló, 
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egyetlen jogalkotási eszköz létrehozásának 
lehetőségét, a széttagoltság csökkentése és 
az ellentmondások megszüntetése 
érdekében az utasjogok különböző
területein;

Or. en

Módosítás 25
Antonyia Parvanova, María Irigoyen Pérez, Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a fennálló 
kereskedelmi gyakorlatok megnehezíthetik
a fogyasztók számára a végső légi 
viteldíjak valamennyi összetevőjének 
megértését vagy átlátását, és hangsúlyozza, 
hogy biztosítani kell az árak átláthatóságát 
a közelmúltban elfogadott, a fogyasztói 
jogokról szóló irányelvben szereplő, 
személyszállítási szolgáltatásokra 
vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően;

3. megállapítja, hogy a fennálló 
kereskedelmi gyakorlatok (például az 
utasfelvétel után, az elsőbbségi beszállás 
után, a kártyával történő fizetésért, a 
poggyászért vagy az uniós 
jogszabályoknak való megfelelésért 
felszámított díjak, vagy az a gyakorlat, 
hogy meghatározott ideig a jegy árának 
megfelelő összeg kétszeresét zárolják az 
utas bankszámláján) jelentős 
különbségeket eredményeznek a 
meghirdetett és a tényleges ár között, ami
megnehezítheti a fogyasztók számára a 
végső légi viteldíjak valamennyi 
összetevőjének megértését vagy átlátását, 
és ezért hangsúlyozza, hogy biztosítani kell 
az árak átláthatóságát a közelmúltban 
elfogadott, a fogyasztói jogokról szóló 
irányelvben szereplő, személyszállítási 
szolgáltatásokra vonatkozó 
rendelkezésekhez hasonlóan;

Or. en

Módosítás 26
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a fennálló 
kereskedelmi gyakorlatok megnehezíthetik 
a fogyasztók számára a végső légi 
viteldíjak valamennyi összetevőjének 
megértését vagy átlátását, és hangsúlyozza, 
hogy biztosítani kell az árak átláthatóságát 
a közelmúltban elfogadott, a fogyasztói 
jogokról szóló irányelvben szereplő, 
személyszállítási szolgáltatásokra 
vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően;

3. megállapítja, hogy a fennálló 
kereskedelmi gyakorlatok megnehezíthetik 
a fogyasztók számára a végső légi 
viteldíjak valamennyi összetevőjének 
megértését vagy átlátását, és hangsúlyozza, 
hogy biztosítani kell az árak átláthatóságát 
a közelmúltban elfogadott, a fogyasztói 
jogokról szóló irányelvben szereplő, 
személyszállítási szolgáltatásokra 
vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően; 
ellenzi az olyan indokolatlan díjak 
felszámítását mint például a túlzott 
mértékű hitelkártyával való fizetés után 
levont pótdíjak, különösen egynél több 
jegy vásárlása esetén;

Or. en

Módosítás 27
Emilie Turunen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megállapítja, hogy a fennálló 
kereskedelmi gyakorlatok megnehezíthetik
a fogyasztók számára a végső légi 
viteldíjak valamennyi összetevőjének 
megértését vagy átlátását, és 
hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az árak 
átláthatóságát a közelmúltban elfogadott, a 
fogyasztói jogokról szóló irányelvben 
szereplő, személyszállítási szolgáltatásokra 
vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően;

3. megállapítja, hogy a fennálló 
kereskedelmi gyakorlatok megtéveszthetik
a fogyasztókat a végső légi viteldíjak 
összetevőivel kapcsolatban, és 
hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az árak 
átláthatóságát a közelmúltban elfogadott, a 
fogyasztói jogokról szóló irányelvben 
szereplő, személyszállítási szolgáltatásokra 
vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően, 
amelyek értelmében azelőtt, hogy a 
fogyasztóra nézve bármilyen szerződés 
vagy ajánlat kötelező érvényű lenne, a 
kereskedőnek ismertetnie kell a 
fogyasztóval az illetékek összegét is 
tartalmazó, teljes árat; kitart amellett, 
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hogy a meghirdetett árnak világosan 
tükröznie kell a végső árat;

Or. en

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

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. a légitársaságok azon szabadságának 
sérelme nélkül, hogy szabadon 
meghatározhassák viteldíjaikat és 
díjtételeiket, a légi utazástól 
elválaszthatatlan szolgáltatások – mint 
például az utasfelvétel vagy a legalább egy 
feladott poggyász – tekintetében nem 
szabad további díjakat felszámolni;

Or. en

Módosítás 29
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy – a közelmúltban 
elfogadott, a fogyasztói jogokról szóló 
irányelvben szereplő személyszállítási 
szolgáltatásokra vonatkozó 
rendelkezésekhez hasonló – az árak 
átláthatóságának biztosítására, valamint, 
az utasoknak a légitársaságok által 
alkalmazott egyéb tisztességtelen 
szerződési feltétételekkel szembeni 
védelmére irányuló intézkedéseket kell 
elfogadni, ideértve az alapvető 
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szolgáltatásokért felszámított korlátlan 
pótdíjakat, például a hitelkártyával való 
fizetés esetében alkalmazott csillagászati 
összegű díjakat, valamint a 
kézipoggyászra és a személyes tárgyakra 
vonatkozó indokolatlan korlátozásokat, 
ideértve a repülőtéren vásárolt terméket;

Or. en

Módosítás
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a viteldíjaknak 
meg kell felelniük a légitársaságok 
konkrét ajánlatainak, anélkül azonban, 
hogy megtévesztenék a fogyasztót, ezért 
felhívja a Bizottságot, hogy fokozza a 
légitársaságok honlapjainak ellenőrzését;

Or. el

Módosítás 31
Emilie Turunen

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
foglalkozzon az olyan tisztességtelen 
szerződési feltételek széles körű 
elerjedésével a légi fuvarozási 
szerződésekben, mint például a jegyek 
átruházhatóságának tilalma és az a 
tisztességtelen követelmény, hogy 
menettérti jegy esetén az utasoknak fel 
kell használniuk az odaútra szóló jegyüket 
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ahhoz, hogy felhasználhassák a visszaútra 
szóló jegyet;

Or. en

Módosítás 32
Bernadette Vergnaud

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy az utasokat 
jobban kell tájékoztatni a jogaikról a 
repülőtereken szervezett tájékoztatási 
kampányok útján, valamint a 
légitársaságokra és utazási irodákra 
háruló tájékoztatási kötelezettségeknek –
többek között az átláthatóság 
szempontjából történő – megerősítése 
útján mind az irodákban, mind pedig az 
interneten;

Or. fr

Módosítás 33
Bernadette Vergnaud

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. kéri a Bizottságot, hogy valódi, 
többnyelvű információs portált vezessen 
be a légi utasok jogairól, amely könnyen 
elérhetővé teszi az egységes reklamációs 
formanyomtatványt és a végrehajtásért 
felelős nemzeti szervezetek kapcsolattartó 
pontjait;

Or. fr
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Módosítás 34
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy követve az utazási 
piacon észlelhető tendenciákat és elkerülve 
az utasok között a vásárolt jegy alapján 
történő hátrányos megkülönböztetést, 
biztosítani kell a következetességet a 
szervezett utazáson résztvevők és a csak 
ülőhelyet vásárló utasok jogainak védelme 
között;

4. hangsúlyozza, hogy követve az utazási 
piacon észlelhető tendenciákat, amelyek 
szerint a fogyasztókra egyre jellemzőbb, 
hogy maguk szervezik meg az utazásukat,
és elkerülve az utasok között a vásárolt 
jegy alapján történő hátrányos 
megkülönböztetést vagy a különböző 
szolgáltatók (légi fuvarozók, utazási 
ügynökségek vagy utazásszervezők) 
közötti tisztességtelen versenyt, biztosítani 
kell a következetességet a légi utasok 
jogaira vonatkozó különböző jogszabályok 
között, és különösen a szervezett utazáson 
résztvevők jogainak védelme és a csak 
ülőhelyet vásárló utasok jogai hasonló 
védelmének hiánya között; különösen azt 
sürgeti, hogy a Bizottság javasoljon 
kötelező erejű intézkedéseket annak 
biztosítására, hogy a csak ülőhelyet 
vásárló utasok ugyanolyan hatékony 
védelemben részesüljenek a légitársaság 
fizetésképtelensége esetén, mint a 
szervezett utazáson részt vevők számára 
már most is biztosított;

Or. en

Módosítás 35
Emilie Turunen

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. nyomatékosan kéri a Bizottságot, hogy 
a légi fuvarozók tekintetében javasolja az 
arra vonatkozó kötelezettség bevezetését, 
hogy biztosítanak végleges garanciát a 
légi fuvarozóknak az utasokkal szemben –
fizetésképtelenség, csőd vagy a működési 
engedély elveszítése esetén – fennálló 
felelőssége tekintetében;

Or. en

Módosítás 36
Konstantinos Poupakis

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a légi közlekedés 
tekintetében esélyegyenlőséget, a 
szolgáltatások tekintetében pedig 
akadálymentes hozzáférést kell biztosítani 
a csökkent mozgásképességű és a 
fogyatékkal élő személyek számára;

Or. el

Módosítás 37
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon 
ki iránymutatásokat a légi járműveken 
utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent 
mozgásképességű személyek jogairól szóló 
1107/2006/EK rendelet, és különösen 

5. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon 
ki iránymutatásokat a légi járműveken 
utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent 
mozgásképességű személyek jogairól szóló 
1107/2006/EK rendelet, és különösen 
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annak a biztonságra és a kísérő 
személyekre vonatkozó rendelkezései 
értelmezésével kapcsolatban;

annak a biztonságra és a kísérő 
személyekre vonatkozó rendelkezései 
értelmezésével kapcsolatban; megjegyzi, 
hogy koruknál fogva a kisgyermekeket is 
csökkent mozgásképességű személyeknek 
kell tekinteni, amennyiben életkorukból 
kifolyólag nem képesek önállóan részt 
venni a tömegközlekedésben, és ez a 
körülmény csökkenti a felügyeletüket 
ellátó felnőtt mobilitását;

Or. en

Módosítás 38
Emilie Turunen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon 
ki iránymutatásokat a légi járműveken 
utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent 
mozgásképességű személyek jogairól szóló 
1107/2006/EK rendelet, és különösen 
annak a biztonságra és a kísérő 
személyekre vonatkozó rendelkezései 
értelmezésével kapcsolatban;

5. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon 
ki iránymutatásokat a légi járműveken 
utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent 
mozgásképességű személyek jogairól szóló 
1107/2006/EK rendelet, és különösen 
annak a biztonságra és a kísérő 
személyekre vonatkozó rendelkezései 
értelmezésével kapcsolatban; egyetért a 
Bizottsággal abban, hogy a „csökkent 
mozgásképességű személyek” jelenlegi 
meghatározását nem szabad korlátozni; 
felszólítja a Bizottságot, hogy folytasson 
együttműködést a végrehajtó 
hatóságokkal és a vonatkozó képviseleti 
szervekkel e rendelet végrehajtásának 
javítása érdekében;

Or. en

Módosítás 39
Kyriacos Triantaphyllides
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon 
ki iránymutatásokat a légi járműveken 
utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent 
mozgásképességű személyek jogairól szóló 
1107/2006/EK rendelet, és különösen 
annak a biztonságra és a kísérő 
személyekre vonatkozó rendelkezései 
értelmezésével kapcsolatban;·

5. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon 
ki iránymutatásokat a légi járműveken 
utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent 
mozgásképességű személyek jogairól szóló 
1107/2006/EK rendelet, és különösen 
annak a biztonságra és a kísérő 
személyekre vonatkozó rendelkezései 
értelmezésével kapcsolatban; felhívja a 
Bizottságot, hogy hozza nyilvánosságra, 
hogy a csökkent mozgásképességű 
személyek mely csoportjai és milyen 
feltételek esetén jelentenek veszélyt a 
repülés biztonságára;

Or. el

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

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. véleménye szerint a „fogyatékkal élő 
személy” vagy a „csökkent 
mozgásképességű személy” kifejezések 
fogalommeghatározásának szigorítása
gyengíteni fogja a jelenlegi 
fogalommeghatározás célját, azaz hogy 
széles körű segítséget nyújtson a speciális 
segítségnyújtást igénylő, érintett csoportok 
számára; mindazonáltal javasolja annak 
mérlegelését, hogy azokat az időseket, 
akik nem csökkent mozgásképességűek, a 
várandós nőket és a kísérő nélkül utazó 
gyerekeket szintén bele kell foglalni a 
fogalommeghatározásba, esetleg a 
„speciális igényű utasok” kifejezés alatt;
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Or. en

Módosítás 41
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon 
ki iránymutatásokat a 261/2004/EK 
rendelet értelmezésével, és különösen a 
„rendkívüli körülmények” a 
„segítségnyújtás és ellátás” szintje és a 
„jogorvoslathoz való jog” 
meghatározásával kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 42
María Irigoyen Pérez, Louis Grech, Christel Schaldemose

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy speciális védelmet 
kell nyújtani a kiszolgáltatott fogyasztói 
csoportok, különösen a fogyatékkal élő és 
a csökkent mozgásképességű személyek 
számára; rámutat, hogy e kiszolgáltatott 
csoportoknak további garanciákra van 
szükségük utasjogaik gyakorlásakor, és 
felszólítja a Bizottságot, a tagállamokat és 
a légi fuvarozókat e jogok biztosítására;

Or. en

Módosítás 43
Konstantinos Poupakis
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
valamennyi tagállamban szervezzen 
célirányos tájékoztató és a tudatosság 
felkeltésére irányuló kampányokat a légi 
utasok jogaira vonatkozóan, mivel az 
utasok jogainak gyakorlása attól függ, 
hogy azoknak tudatában vannak-e;

Or. el

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

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felszólítja a Bizottságot kötelező erejű 
intézkedések bevezetésére a légitársaságok 
és a repülőterek számára politikáik 
harmonizálása érdekében, különös 
tekintettel a helyfoglalási és a 
segítségkérési eljárásokra, a biztonsági 
ellenőrzési politikákra, továbbá hogy jobb 
tájékoztatást nyújtsanak ezekkel a 
kérdésekkel kapcsolatban a 
helyfoglalástól kezdődően mindaddig, 
amíg a csökkent mozgásképességű 
személyek és végső soron a speciális 
igényű utasok az úti céljukat elérve 
elhagyják a repülőteret, hogy biztosítsák 
az utazás tekintetében az 
esélyegyenlőséget és a 
megkülönböztetésmentességet, továbbá 
hogy lehetővé tegyék a csökkent 
mozgásképességű személyek számára, 
hogy információjuk legyen arról, mire 
számíthatnak a különböző 
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légitársaságoktól és a különböző 
repülőtereken;

Or. en

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

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. rámutat, hogy a légifuvarozói és a 
repülőtéri személyzet képzése
kulcsfontosságú szerepet játszik abban, 
hogy biztosítsák az 1107/2006/EK rendelet 
valamennyi részének hatékony 
végrehajtását, és emellett a 
megkülönböztetésmentesség 
biztosításának leginkább költséghatékony 
eszköze; ezért hangsúlyozza, hogy 
repülőtéri és a fedélzeti személyzet 
számára megfelelő képzést kell biztosítani, 
a csökkent mozgásképességű személyek 
képviseleti szervezeteivel szoros 
együttműködésben;

Or. en

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

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. úgy véli, hogy rendkívül nagy szükség 
van a csökkent mozgásképességű 
személyeknek és/vagy fogyatékkal élőknek 
biztosított tájékoztatás 
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hozzáférhetőségének javítására, és a 
számukra nyújtott információk olyan 
formába történő átültetésére, amely 
érthető számukra; 

Or. en

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

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell azt, 
hogy a mozgást segítő berendezéseket ne 
szokványos poggyásznak tekintsék, illetve 
ne kezeljék akként, hanem tekintsék, 
illetve kezeljék úgy, mint az önállóságot 
biztosító nélkülözhetetlen eszközt, amely 
pótolhatatlan az utas számára; ezért 
hangsúlyozza, hogy a mozgást segítő 
berendezéseket képzett személyzet által és 
gondosan kell mozgatni, a be- és 
kiszállásra vonatkozó szigorú és 
harmonizált eljárásoknak megfelelően, 
lehetővé téve az utasok számára, hogy a 
lehető leghosszabb ideig használják e 
berendezéseket;

Or. en

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

Véleménytervezet
5 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5f. alapvető fontosságúnak tartja annak 
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biztosítását, hogy azon személyek 
számára, akiknek az utazás során 
gyógyászati célú oxigénre van szükségük, 
valamint a túlsúlyos utasok és segítővel 
utazók számára ne írják elő pótdíjak 
fizetését és ne utasítsák vissza a 
beszállásukat, kivéve ha szigorúan 
biztonsági megfontolásból teszik azt;

Or. en

Módosítás 49
Emilie Turunen

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal együtt állapítsa meg és 
küzdje le a nemzeti panaszkezelő szervek 
és eljárások hiányosságait, és biztosítsa a 
légi utasok jogairól szóló jogszabályok 
megfelelő összehangolását az alternatív 
vitarendezési mechanizmusok 
vonatkozásában várható uniós 
intézkedésekkel.

6. hangsúlyozza, hogy növelni kell a 
fogyasztók számára rendelkezésre álló 
azon lehetőségeket, amikor jogaikra 
hivatkozhatnak; ezért arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy javasoljon 
intézkedéseket hozzáférhető és független 
panaszkezelő eljárások és jogorvoslati 
eszközök létrehozására, amelyek 
biztosítani fogják az utasok jogainak 
hatékony védelmét és garantálják, hogy 
időben és szervezett módon biztosítsák 
számukra azt a kártérítést, amelyre 
jogosultak; felszólít arra, hogy a nemzeti 
végrehajtó hatóságok vagy egy új európai 
uniós végrehajtó hatóság nyújtson 
segítséget a fogyasztóknak panaszaikkal 
kapcsolatban, különösen határon átnyúló 
esetekben;

Or. en

Módosítás 50
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini
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Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
javasoljon intézkedéseket harmonizált és 
hozzáférhető panaszkezelő eljárások és 
jogorvoslati eszközök létrehozására, 
amelyek biztosítani fogják az utasok 
jogainak hatékony védelmét és 
garantálják, hogy időben és szervezett 
módon biztosítsák számukra azt a 
kártérítést, amelyre jogosultak;

Or. en

Módosítás 51
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Unióból, illetve az Európai Unióba járatot 
indító valamennyi légitársaságot kötelezni 
kell alternatív vitarendezésben való 
részvételre; hangsúlyozza, hogy az 
alternatív vitarendezést szervező szervnek 
a légitársaságoktól függetlennek kell 
lennie; rámutat, hogy az e szerv által 
hozott döntéseknek kötelező erejűnek kell 
lenniük mind a fogyasztók, mind pedig a 
légitársaságok számára.

Or. en

Módosítás 52
Emilie Turunen

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)



AM\886324HU.doc 31/34 PE478.422v01-00

HU

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólít a következetesség biztosítására 
a légi utasok jogairól szóló jogszabályok 
és a kollektív jogorvoslatra vonatkozó, 
várható uniós intézkedések között annak 
érdekében, hogy hatékonyan biztosítsák az 
utasok jogait és reagálásra kényszerítsék 
azokat a vállalatokat, amelyek 
módszeresen figyelmen kívül hagyják e 
jogokat.

Or. en

Módosítás 53
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja 
meg egy központi uniós egység 
létrehozásának lehetőségét, amelynek 
feladata a fogyasztók mint légi utasok 
jogainak egységes és gyors érvényesítése 
lenne.

Or. en

Módosítás 54
Bernadette Vergnaud

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozzák a nemzeti 
végrehajtó szervezetek közötti 
együttműködést és információcserét, 
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többek között azáltal, hogy fontolóra 
veszik a Solvit mintájára történő 
hálózatba szervezést;

Or. fr

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

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. megállapítja, hogy túlságosan 
hosszúak azok a határidők, amelyeken 
belül a légi fuvarozók és a nemzeti 
végrehajtó hatóságok választ adnak az 
utasoknak, illetve e tekintetében jelentős 
elérések mutatkoznak a különböző légi 
fuvarozók/nemzeti végrehajtó hatóságok 
között, ezért arra kéri a Bizottságot, hogy 
határozzon meg konkrét határidőket az 
utasok panaszaira való válaszadás 
tekintetében, a fogyasztói jogokról szóló 
más rendeletekhez hasonlóan;

Or. en

Módosítás 56
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. a leginkább fogyasztóbarát 
légitársaságnak adományozandó európai 
díj bevezetését javasolja, amelyet évente 
ítélnének oda annak a vállalatnak, amely 
a legjobb eredményekkel büszkélkedhet a 
fogyasztóbarát működés terén.
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Or. en

Módosítás 57
Bernadette Vergnaud

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az 
utasok elégedetlenségének legfőbb 
forrását a panaszok lassú és nem 
hatékony kezelése és megoldása jelenti; 
ezért úgy véli, hogy a nemzeti végrehajtó 
szervezeteket megfelelően el kellene látni 
anyagi és humán eszközökkel, és azoknak 
arányos szankcionálási jogkörrel kellene 
rendelkezniük;

Or. fr

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

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. hangsúlyozza, hogy a légi 
fuvarozóknak biztosítaniuk kell legalább 
egy képviselő és/vagy panasziroda 
jelenlétét minden olyan repülőtéren, 
ahonnan járatot indítanak, hogy azonnali 
segítséget nyújthassanak azon utasok 
számára, akiknek megszakadt az utazásuk 
vagy akik jogait megsértették;

Or. en
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Módosítás 59
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
szándékát, hogy értékelni kívánja a 
korlátlan felelősség arányosságának 
kérdését, amely súlyos természeti 
katasztrófák esetén a fuvarozóra hárul az 
utasok ellátáshoz való jogával 
kapcsolatban;

Or. en


