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Amendement 1
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. benadrukt dat het belangrijk is de 
bestaande lacunes te dichten in de 
uitvoering en de handhaving door de 
lidstaten van Verordening (EG) 
nr. 261/2004 en Verordening (EG) 
nr. 1107/2006 inzake de rechten van 
luchtreizigers, aangezien die lacunes tot 
rechtsonzekerheid leiden en een 
doeltreffende consumentenbescherming in 
de weg staan;

1. benadrukt dat het belangrijk is de 
bestaande lacunes te dichten in de 
uitvoering en de handhaving door de 
lidstaten van Verordening (EG) 
nr. 261/2004 en Verordening (EG) 
nr. 1107/2006 inzake de rechten van 
luchtreizigers, aangezien die lacunes tot 
rechtsonzekerheid leiden en een 
doeltreffende consumentenbescherming in 
de weg staan; moedigt de Commissie aan 
om op te treden tegen lidstaten die deze 
wetgeving niet uitvoeren;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt het belang van uniforme 
handhaving in alle lidstaten en effectieve, 
afschrikkende en evenredige sancties 
teneinde voor zowel de 
luchtvaartmaatschappijen als de andere 
betrokken actoren krachtige economische 
stimulansen te creëren om de bepalingen 
na te leven;

Or. en
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Amendement 3
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat gelijke 
mededingingsvoorwaarden in het belang 
zijn van zowel de luchtreizigers als de 
luchtvaartmaatschappijen; benadrukt 
derhalve dat Verordening (EG) nr. 
261/2004 en Verordening (EG) nr. 
1107/2006 inzake de rechten van 
luchtreizigers in alle lidstaten op dezelfde 
passende wijze moeten worden 
gehandhaafd; verzoekt de Commissie 
haar bevoegdheden actiever te gebruiken 
door inbreukprocedures in te leiden tegen 
lidstaten die de verordeningen niet 
naleven;

Or. en

Amendement 4
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt, gezien het feit dat het 
gebrek aan informatie een grote 
belemmering is voor de doeltreffende 
toepassing van Verordening (EG) nr. 
261/2004, dat het nodig is om te 
waarborgen dat passagiers, in het 
bijzonder passagiers in kwetsbare posities, 
tijdige en passende informatie ontvangen 
om te kunnen beoordelen of hun rechten 
voldoende geëerbiedigd zijn en om te 
weten tot wie zij zich moeten wenden in 
geval van ontevredenheid;
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Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. merkt op dat 
handhavingsmaatregelen zelden worden 
uitgevoerd en sterk verschillen tussen de 
lidstaten; moedigt derhalve de Commissie 
aan om samen te werken met de bevoegde 
autoriteiten en nationale 
handhavingsorganen (hierna "NHO's"
genoemd) teneinde een uniforme 
sanctionering en monitoring van 
inbreuken te bevorderen;

Or. en

Amendement 6
Antonyia Parvanova, Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. stelt voor om de beslissingen van 
NHO's bindend te maken teneinde te 
waarborgen dat ze erkend worden door 
rechtbanken en uitgevoerd worden door 
luchtvaartmaatschappijen en andere 
betrokken actoren;

Or. en

Amendement 7
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matteo Salvini
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. benadrukt, gezien het feit dat
het gebrek aan informatie een grote 
belemmering is voor de doeltreffende 
toepassing van Verordening (EG) nr. 
261/2004, dat het nodig is om te 
waarborgen dat passagiers, in het 
bijzonder passagiers in kwetsbare posities, 
tijdige en passende informatie ontvangen 
om te kunnen beoordelen of hun rechten 
voldoende geëerbiedigd zijn en om te 
weten tot wie zij zich moeten wenden in 
geval van ontevredenheid. Informatie over 
rechten en procedures in geval van lange 
vertragingen of annuleringen en voor het 
aanvragen van compensatie moet 
duidelijk en op een uitgebreide en 
consumentvriendelijke manier worden 
medegedeeld ten tijde van de boeking, het 
inchecken en instappen, en moet op 
tickets worden afgedrukt. De 
inspanningen om de rechten van 
passagiers bekend te maken zouden 
uitgebreid kunnen worden en gedeeld met 
andere actoren in de keten door middel 
van samenwerking tussen nationale 
autoriteiten, NHO's, luchthavens, 
luchtvaartmaatschappijen, reisbureaus en 
touroperators;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 sexies (nieuw)



AM\886324NL.doc 7/35 PE478.422v01-00

NL

Ontwerpadvies Amendement

1 sexies. merkt op dat het tijd zal kosten 
om de procedure voor een eventuele 
herziening van Verordening (EG) nr. 
261/2004 en Verordening (EG) nr. 
1107/2006  af te ronden; roept derhalve de 
Commissie op om de invoering van 
aanvullende voorlopige maatregelen te 
overwegen teneinde de toepassing en 
handhaving van deze verordeningen te 
verbeteren. Deze maatregelen kunnen 
onder meer inhouden het bijwerken en 
publiceren van de informatieve 
documenten inzake de rechten van 
luchtreizigers alsmede het bevorderen van 
discussies en samenwerking tussen 
lidstaten, NHO's, 
consumentenorganisaties en 
luchtvaartmaatschappijen teneinde beste 
praktijken te verspreiden en 
overeenstemming te bereiken over de 
controversiële delen van de wetgeving;

Or. en

Amendement 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat een herziening van de 
verordeningen in het licht van de recente 
jurisprudentie zich opdringt om de rechten 
van luchtreizigers te verduidelijken en de 
handhavingsmaatregelen te versterken;

2. wijst erop dat een herziening van de 
verordeningen in het licht van de recente 
jurisprudentie zich opdringt om de rechten 
van luchtreizigers te verduidelijken en de 
handhavingsmaatregelen te versterken;
wijst erop dat het recht van passagiers om 
in luchthavens aangeschafte waren mee te 
nemen in het vliegtuig, erkend moet 
worden en dat hun hiervoor geen toeslag 
in rekening mag worden gebracht;
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Or. en

Amendement 10
Bernadette Vergnaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst erop dat een herziening van de 
verordeningen in het licht van de recente 
jurisprudentie zich opdringt om de rechten 
van luchtreizigers te verduidelijken en de 
handhavingsmaatregelen te versterken;

2. wijst erop dat een herziening van de 
verordeningen zich opdringt met 
betrekking tot opname van de recente 
jurisprudentie1, na evaluatie van de 
gevolgen en vermeende voordelen voor de 
reizigers, om de rechten van luchtreizigers 
te verduidelijken en de 
handhavingsmaatregelen te versterken;
__________________
1 Zie onder andere de gevoegde zaken 
C-402/07 en C-432/07 Sturgeon.

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de reikwijdte, 
definitie en identificatie van wat bedoeld 
wordt met de term "buitengewone 
omstandigheden" duidelijk vermeld 
moeten worden in een eventuele 
toekomstige herziening van Verordening 
(EG) nr. 261/2004 om te voorkomen dat 
luchtvaartmaatschappijen ten onrechte 
een beroep doen op de omstandigheden 
die tot annuleringen of vertragingen 
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hebben geleid; nodigt de Commissie 
daarnaast uit tot een herbeoordeling van 
de onbeperkte aansprakelijkheid van 
luchtvaartmaatschappijen in verband met 
het recht op verzorging onder 
buitengewone omstandigheden die buiten 
de macht van de luchtvaartmaatschappij 
liggen;

Or. en

Amendement 12
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. merkt op dat er nog steeds 
onzekerheid bestaat over de verplichting 
om passagiers over hun rechten te 
informeren; verzoekt derhalve de 
Commissie om verduidelijking van de in 
artikel 14, lid 2 vastgestelde verplichting 
om de passagiers te informeren door deze 
verplichting als voldaan te beschouwen 
zodra de passagiers adequaat 
geïnformeerd zijn ten tijde van de 
boeking, hetzij doordat ze een 
informatiebrochure ontvangen wanneer 
ze bij een reisbureau boeken, hetzij 
doordat ze de informatie moeten lezen en 
accepteren alvorens ze online kunnen 
boeken, en daarnaast doordat, zodra de 
luchtvaartmaatschappij in de luchthaven 
heeft aangekondigd dat de vlucht 
vertraagd is, nadere informatie over de 
rechten van passagiers beschikbaar wordt 
gesteld op een duidelijk aangegeven 
locatie in de luchthaven;

Or. en
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Amendement 13
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat informatie over de 
rechten van passagiers moet worden 
gecommuniceerd op een eenvoudige, 
passende en begrijpelijke manier in alle 
fasen van een reis, beginnend vanaf het 
moment waarop passagiers overwegen 
een ticket te boeken; benadrukt dat 
luchtvaartmaatschappijen moeten zorgen 
voor de aanwezigheid van personeel dat 
als contactpersoon fungeert in iedere 
luchthaven waarvandaan ze actief zijn en 
dat onmiddellijke beslissingen kan nemen 
in geval van verstoringen, in het bijzonder 
met betrekking tot bijstand, terugbetaling, 
het aanbieden van een andere vlucht en 
herboeking, en waar klachten kunnen 
worden ingediend;

Or. en

Amendement 14
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verwelkomt de belofte van de 
Commissie om de bestaande 
verordeningen inzake de rechten van 
luchtreizigers te analyseren en herzien 
met het oog op de verbetering van de 
situatie van passagiers, in het bijzonder in 
gevallen van lange vertraging of 
annulering; is van oordeel dat de 
adequate toepassing van de bestaande 
regels door de lidstaten en de 
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luchtvaartmaatschappijen, de handhaving 
van toereikende en eenvoudige 
rechtsmiddelen en de verstrekking van 
passende informatie over 
passagiersrechten aan passagiers de 
hoeksteen zouden moeten vormen van het 
herstel van het vertrouwen van 
passagiers;

Or. en

Amendement 15
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat bij vertraging van een 
reis de reizigers daarvan tijdig op de 
hoogte moeten worden gesteld en 
informatie dienen te ontvangen over de 
oorzaak van de vertraging of de 
annulering, over de verwachte duur van 
de vertraging en over alternatieve 
reismogelijkheden, zo nodig met andere 
vervoersmiddelen, en onderstreept daarbij 
dat de reiziger het fundamentele recht 
heeft om zelf te bepalen welke van de drie 
mogelijkheden de voorkeur verdient: 
terugbetaling van de ticketprijs, 
verandering van route of nieuwe 
reservering;

Or. el

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is van mening dat een duidelijke 
definitie moet worden gegeven van de 
meest voorkomende termen die bedoeld 
zijn om de aansprakelijkheid en/of 
passende rechten van passagiers vast te 
stellen, met inbegrip van de termen 
"vlucht", "andere vlucht", "aansluiting", 
"uitwijken", "annulering", "lange 
vertraging", "geplande tijd" en 
"eindbestemming";

Or. en

Amendement 17
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie om te 
verduidelijken dat, ingeval één vlucht 
binnen een vluchtrotatie vertraagd is of 
geannuleerd wordt vanwege een 
buitengewone omstandigheid, de 
luchtvaartmaatschappij ook naar deze 
buitengewone omstandigheid mag 
verwijzen voor de eerste daarop volgende 
vlucht binnen dezelfde vluchtrotatie;

Or. en

Amendement 18
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 ter. benadrukt het recht van passagiers 
op gemakkelijke toegang tot correcte en 
objectieve informatie die de milieueffecten 
en energie-efficiëntie van hun reis 
specificeert en die duidelijk zichtbaar 
moet zijn op zowel de websites van 
luchtvaartmaatschappijen als de tickets 
zelf; roept de Commissie en 
luchtvaartmaatschappijen op om de 
huidige inspanningen om dit te bereiken 
te steunen;

Or. en

Amendement 19
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. onderkent de diversiteit van 
passagiersrechten afhankelijk van de 
verschillende vervoerswijzen zoals onder 
meer spoor-, lucht-, zee- en binnenlands 
vervoer; is echter van mening dat een 
holistische benadering nodig is om alle 
passagiersrechten, namelijk onder meer 
het recht op compensatie, terugbetaling 
en informatie, te integreren binnen één 
alomvattend, geconsolideerd 
wetgevingskader;

Or. en

Amendement 20
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matteo Salvini, María 
Irigoyen Pérez
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Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. benadrukt het wijdverbreide 
bestaan van oneerlijke contractuele 
voorwaarden in 
luchtvervoersovereenkomsten en de 
toename van nationale jurisprudentie 
waarmee bepaalde vaak door 
luchtvaartmaatschappijen gebruikte 
voorwaarden worden verboden; dringt er 
derhalve bij de Commissie op aan om deze 
kwestie aan te pakken door specifieke 
oneerlijke voorwaarden binnen de 
luchtvervoerssector in een zwarte lijst op 
te nemen. Nodigt de Commissie in het 
bijzonder uit om in de werkingssfeer van 
Verordening (EG) nr. 251/2004 de 
contractuele kwesties op te nemen met 
betrekking tot de overdraagbaarheid van 
tickets, buitengewone omstandigheden die 
als overmacht gelden, de eenzijdige 
herplanning van vluchten, het verbod om 
tickets afzonderlijk te gebruiken tenzij op 
basis van zeer beperkte en objectieve "no-
show"-criteria, verkeerd 
verwerkte/vertraagde/beschadigde bagage 
en de onredelijke beperkingen voor 
handbagage;

Or. en

Amendement 21
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. roept de Commissie op om 
richtsnoeren te presenteren met 
betrekking tot de juiste interpretatie van 
"buitengewone omstandigheden";
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Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. merkt op dat recente 
vonnissen van het Hof van Justitie met 
betrekking tot het recht van passagiers op 
compensatie een bevestiging inhouden 
van het beginsel van gelijke behandeling 
van geannuleerde vluchten en vluchten 
die langer dan drie uur vertraagd zijn; 
dringt er daarom bij de Commissie op aan 
om maatregelen voor te stellen voor de 
compensatie van passagiers van wie de 
vluchten meer dan drie uur vertraagd zijn, 
onverminderd hun recht op voortzetting 
van de reis met de volgende beschikbare 
vlucht;

Or. en

Amendement 23
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. roept de Commissie op om te 
verduidelijken voor welke vraagstukken er 
behoefte zou kunnen zijn aan verdere 
verduidelijking;

Or. en
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Amendement 24
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Matteo Salvini

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 sexies. stelt voor dat verder onderzoek 
zou kunnen worden gedaan naar de 
mogelijkheid en haalbaarheid van de 
vaststelling van één wetgevingsinstrument 
dat alle bepalingen en beginselen bevat 
inzake consumentenrechten binnen de 
burgerluchtvaart teneinde fragmentatie te 
verminderen en inconsistenties tussen 
verschillende gebieden van 
passagiersrechten met elkaar in 
overeenstemming te brengen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de consument het vaak 
moeilijk heeft om met de bestaande
handelspraktijken wijs te raken uit of een 
inschatting te maken van alle elementen 
die de uiteindelijke vluchttarieven bepalen, 
en benadrukt het belang van 
prijstransparantie, zoals voorzien in de 
bepalingen over de diensten voor 
personenvervoer in de onlangs 
aangenomen richtlijn betreffende 
consumentenrechten;

3. merkt op dat de bestaande 
handelspraktijken (zoals 
incheckvergoedingen, vergoedingen voor 
voorrang bij instappen, 
bagagevergoedingen, vergoedingen voor 
naleving van EU-wetgeving of het 
gedurende enige tijd blokkeren of 
verdubbelen van het bedrag van de 
ticketprijs op de bankrekening van de 
passagier) leiden tot aanzienlijke 
verschillen tussen de geadverteerde en de 
uiteindelijke prijs, wat het voor de 
consument moeilijk maakt om wijs te 
raken uit of een inschatting te maken van 
alle elementen die de uiteindelijke 
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vluchttarieven bepalen, en benadrukt 
derhalve het belang van prijstransparantie, 
zoals voorzien in de bepalingen over de 
diensten voor personenvervoer in de 
onlangs aangenomen richtlijn betreffende 
consumentenrechten;

Or. en

Amendement 26
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de consument het vaak 
moeilijk heeft om met de bestaande 
handelspraktijken wijs te raken uit of een 
inschatting te maken van alle elementen 
die de uiteindelijke vluchttarieven bepalen, 
en benadrukt het belang van 
prijstransparantie, zoals voorzien in de 
bepalingen over de diensten voor 
personenvervoer in de onlangs 
aangenomen richtlijn betreffende 
consumentenrechten;

3. merkt op dat de consument het vaak 
moeilijk heeft om met de bestaande 
handelspraktijken wijs te raken uit of een 
inschatting te maken van alle elementen 
die de uiteindelijke vluchttarieven bepalen, 
en benadrukt het belang van 
prijstransparantie, zoals voorzien in de 
bepalingen over de diensten voor 
personenvervoer in de onlangs 
aangenomen richtlijn betreffende 
consumentenrechten; maakt bezwaar tegen 
het ten onrechte in rekening brengen van 
vergoedingen zoals exorbitante toeslagen 
voor het betalen met creditcards, in het 
bijzonder indien meer dan één ticket 
wordt gekocht;

Or. en

Amendement 27
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. merkt op dat de consument het vaak 
moeilijk heeft om met de bestaande 
handelspraktijken wijs te raken uit of een 
inschatting te maken van alle elementen 
die de uiteindelijke vluchttarieven bepalen, 
en benadrukt het belang van 
prijstransparantie, zoals voorzien in de 
bepalingen over de diensten voor 
personenvervoer in de onlangs 
aangenomen richtlijn betreffende 
consumentenrechten;

3. merkt op dat de bestaande 
handelspraktijken consumenten kunnen 
misleiden wat betreft de elementen die de 
uiteindelijke vluchttarieven bepalen, en 
benadrukt het belang van 
prijstransparantie, zoals voorzien in de 
bepalingen over de diensten voor 
personenvervoer in de onlangs 
aangenomen richtlijn betreffende 
consumentenrechten, waarin is bepaald 
dat, voordat de consument aan enige 
overeenkomst of enig aanbod is 
gehouden, de handelaar de totale prijs 
inclusief belastingen aan de consument 
moet mededelen; dringt er ten zeerste op 
aan dat de geadverteerde prijs een eerlijke 
weergave is van de uiteindelijke prijs;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onverminderd de vrijheid van 
luchtvaartmaatschappijen om prijzen en 
tarieven vrijelijk vast te stellen, mogen 
voor niet-facultatieve diensten die 
onlosmakelijk met luchtreizen verbonden 
zijn, zoals het inchecken of het meenemen 
van ten minste één stuk gecontroleerde 
bagage, geen aanvullende vergoedingen 
in rekening worden gebracht;

Or. en
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Amendement 29
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het nodig is om 
maatregelen aan te nemen ter 
waarborging van de transparantie van 
prijzen, zoals voorzien in de bepalingen 
over de diensten voor personenvervoer in 
de onlangs aangenomen richtlijn 
betreffende consumentenrechten, en om 
passagiers te beschermen tegen door 
luchtvaartmaatschappijen gebruikte 
oneerlijke voorwaarden in hun 
overeenkomsten, met inbegrip van 
toeslagen voor basisdiensten zoals 
exorbitante vergoedingen voor het betalen 
met creditcards en het opleggen van 
onredelijke beperkingen aan handbagage 
en persoonlijke bezittingen, met inbegrip 
van in luchthavens aangeschafte waren;

Or. en

Amendement 2
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat de vluchttarieven 
moeten overeenkomen met de relevante 
aanbiedingen van de 
luchtvaartmaatschappijen en geen middel 
mogen zijn om de consumenten te 
misleiden; verzoekt derhalve de 
Commissie om de controles op de websites 
van de luchtvaartmaatschappijen te 
intensiveren;
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Or. el

Amendement 31
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept de Commissie op tot het 
aanpakken van de toename van oneerlijke 
voorwaarden in de overeenkomsten van 
luchtvaartmaatschappijen, zoals de niet-
overdraagbaarheid van tickets en de 
oneerlijke vereiste dat passagiers het 
doorlopende deel van een retourticket 
moeten gebruiken om gebruik te kunnen 
maken van de terugreis;

Or. en

Amendement 32
Bernadette Vergnaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt de noodzaak om reizigers 
beter over hun rechten te informeren, 
door middel van informatiecampagnes op 
de luchthavens, maar ook door 
versterking, met name in termen van 
zichtbaarheid, van de informatieplicht van 
luchtvaartmaatschappijen en reisbureaus, 
zowel op het reisbureau als op internet;

Or. fr
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Amendement 33
Bernadette Vergnaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie om een 
daadwerkelijk meertalig informatieportaal 
tot stand te brengen over de rechten van 
luchtreizigers, waarmee gemakkelijk 
toegang kan worden verkregen tot het 
speciale reclamatieformulier en tot de 
contactpunten van de nationale 
handhavingsinstanties;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. benadrukt dat gezorgd moet worden 
voor samenhang tussen de wettelijke 
bescherming van enerzijds kopers van 
pakketreizen en anderzijds passagiers die 
alleen een vlucht hebben geboekt, om op 
die manier de ontwikkelingen in de 
reissector te volgen en geen passagiers te 
discrimineren op basis van het aangekochte 
tickettype;

4. benadrukt dat gezorgd moet worden 
voor samenhang tussen de verschillende 
wetgevingen inzake de rechten van 
passagiers en in het bijzonder tussen de 
wettelijke bescherming van enerzijds 
kopers van pakketreizen en anderzijds het 
gebrek aan bescherming voor passagiers 
die alleen een vlucht hebben geboekt, om 
op die manier de ontwikkelingen in de 
reissector te volgen waarbij consumenten 
in toenemende mate zelf hun reis regelen 
en geen passagiers te discrimineren op 
basis van het aangekochte tickettype of om 
oneerlijke concurrentie tussen de 
verschillende dienstverleners 
(luchtvaartmaatschappijen, reisbureaus of 
touroperators) te voorkomen. Dringt er bij 
de Commissie in het bijzonder op aan om 
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bindende maatregelen voor te stellen die 
waarborgen dat passagiers die alleen een 
vlucht kopen in geval van insolventie van 
de luchtvaartmaatschappij een even 
doeltreffende bescherming genieten als 
voor kopers van pakketreizen reeds het 
geval is;

Or. en

Amendement 35
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om een voorstel in te dienen voor een 
verplichting voor 
luchtvaartmaatschappijen om een 
definitieve garantie te bieden dat de 
aansprakelijkheid van 
luchtvaartmaatschappijen ten opzichte 
van passagiers gedekt is in geval van 
insolventie, faillissement of intrekking 
van een exploitatievergunning;

Or. en

Amendement 36
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. wijst erop dat personen met beperkte
mobiliteit en handicaps gelijke toegang tot 
luchtreizen moet worden gewaarborgd en 
onderstreept dat begeleiding van deze 
reizigers ongehinderd moet kunnen 



AM\886324NL.doc 23/35 PE478.422v01-00

NL

plaatsvinden; 

Or. el

Amendement 37
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie richtsnoeren op 
te stellen over de interpretatie van 
Verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de 
rechten van luchtreizigers met beperkte 
mobiliteit, met name over de bepalingen 
betreffende veiligheid en begeleidende 
personen;

5. verzoekt de Commissie richtsnoeren op 
te stellen over de interpretatie van 
Verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de 
rechten van luchtreizigers met beperkte 
mobiliteit, met name over de bepalingen 
betreffende veiligheid en begeleidende 
personen; merkt op dat kleine kinderen 
om leeftijdsredenen moeten worden 
beschouwd als personen met beperkte 
mobiliteit, voor zover hun vermogen om 
zelfstandig gebruik te maken van 
openbaar vervoer vanwege hun leeftijd 
wordt beperkt en daardoor ook de 
mobiliteit van de volwassene die hen 
begeleidt wordt verminderd;

Or. en

Amendement 38
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie richtsnoeren op 
te stellen over de interpretatie van 
Verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de 
rechten van luchtreizigers met beperkte 
mobiliteit, met name over de bepalingen 
betreffende veiligheid en begeleidende 

5. verzoekt de Commissie richtsnoeren op 
te stellen over de interpretatie van 
Verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de 
rechten van luchtreizigers met beperkte 
mobiliteit, met name over de bepalingen 
betreffende veiligheid en begeleidende 
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personen; personen; deelt het standpunt van de 
Commissie dat de huidige definitie van 
"passagiers met beperkte mobiliteit" niet 
ingeperkt mag worden; roept de 
Commissie op om samen te werken met de 
handhavingsorganen en de relevante 
representatieve organisaties teneinde de 
uitvoering van deze verordening te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 39
Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie richtsnoeren op 
te stellen over de interpretatie van 
Verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de 
rechten van luchtreizigers met beperkte 
mobiliteit, met name over de bepalingen 
betreffende veiligheid en begeleidende 
personen;

5. verzoekt de Commissie richtsnoeren op 
te stellen over de interpretatie van 
Verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de 
rechten van luchtreizigers met beperkte 
mobiliteit, met name over de bepalingen 
betreffende veiligheid en begeleidende 
personen; verzoekt de Commissie bekend 
te maken om welke groepen van mensen 
met beperkte mobiliteit het gaat en onder 
welke omstandigheden deze een gevaar 
kunnen betekenen voor de 
vluchtveiligheid;

Or. el

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat de vaststelling 
van een strikte definitie van wat verstaan 
wordt onder een "persoon met een 
handicap" of een "persoon met beperkte 
mobiliteit" het doel van de huidige 
definitie, namelijk om de relevante 
groepen die speciale hulp nodig hebben 
van brede bijstand te voorzien, zal 
ondermijnen; stelt niettemin voor om te 
overwegen in hoeverre oudere mensen die 
geen beperkte mobiliteit hebben, zwangere 
vrouwen en onbegeleide kinderen onder 
de definitie moeten vallen en of ze 
eventueel gedefinieerd moeten worden 
met de term "passagiers met speciale 
behoeften";

Or. en

Amendement 41
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de Commissie op om 
richtsnoeren op te stellen voor de 
interpretatie van Verordening (EG) nr. 
261/2004, in het bijzonder wat betreft de 
definitie van "buitengewone 
omstandigheden", het niveau van 
"bijstand en verzorging" en het "recht op 
schadevergoeding";

Or. en

Amendement 42
María Irigoyen Pérez, Louis Grech, Christel Schaldemose
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat het nodig is om te 
voorzien in speciale bescherming voor 
kwetsbare consumentengroepen, in het 
bijzonder personen met een handicap en 
personen met beperkte mobiliteit; wijst 
erop dat deze kwetsbare groepen 
aanvullende garanties nodig hebben 
wanneer zij hun rechten uitoefenen, en 
roept de Commissie, de lidstaten en de 
luchtvaartmaatschappijen op om deze 
rechten te handhaven;

Or. en

Amendement 43
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt de Commissie om in alle 
lidstaten gerichte informatie- en 
voorlichtingscampagnes te organiseren 
over de rechten van de consumenten die 
met het vliegtuig reizen, overwegende dat 
kennis van de rechten noodzakelijk is om 
de reizigers toegang hiertoe te 
waarborgen;

Or. el

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 ter. roept de Commissie op tot de 
invoering van bindende maatregelen voor 
luchtvaartmaatschappijen en luchthavens 
om hun beleid te harmoniseren, in het 
bijzonder met betrekking tot 
boekingsprocedures, procedures voor het 
vragen om bijstand en beleidsmaatregelen 
op het gebied van veiligheidscontrole, 
alsmede om betere informatie over deze 
onderwerpen te verstrekken vanaf het 
moment van boeking totdat passagiers met 
beperkte mobiliteit (hierna "PRM's" 
genoemd) en eventueel passagiers met 
speciale behoeften de luchthaven op hun 
eindbestemming verlaten, teneinde gelijke 
reismogelijkheden en non-discriminatie 
ter waarborgen en PRM's in staat te 
stellen te weten wat zij van de 
verschillende luchtvaartmaatschappijen 
en in de verschillende luchthavens 
kunnen verwachten;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. benadrukt dat de opleiding van 
het personeel van 
luchtvaartmaatschappijen en luchthavens 
een belangrijke rol speelt voor het 
waarborgen van de doeltreffende 
uitvoering van alle delen van Verordening 
(EG) nr. 1107/2006 en de meest 
kosteneffectieve manier is om non-
discriminatie zeker te stellen; benadrukt 
derhalve dat voorzien moet worden in een 
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passende opleiding van personeel in 
luchthavens en aan boord van vliegtuigen 
in nauwe samenwerking met 
representatieve organisaties van personen 
met beperkte mobiliteit;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. is van mening dat er een 
grote behoefte bestaat aan verbetering van 
de toegankelijkheid van informatie voor 
PRM's en/of mensen met een handicap en 
aan aanpassing van deze informatie in 
een vorm die voor hen begrijpelijk is;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. benadrukt dat het nodig is om te 
waarborgen dat mobiliteitshulpmiddelen 
niet worden beschouwd en/of behandeld 
als gewone bagage, maar als een 
onmisbaar instrument voor 
onafhankelijkheid dat onvervangbaar is 
voor de passagier; onderstreept om deze 
reden dat mobiliteitshulpmiddelen met 
zorgvuldigheid moeten worden behandeld 
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door gekwalificeerd personeel in 
overeenstemming met strikte en 
geharmoniseerde procedures voor 
instappen en van boord gaan, waarbij 
passagiers de hulpmiddelen zo lang 
mogelijk moeten kunnen gebruiken;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. is van oordeel dat het van 
essentieel belang is om te waarborgen dat 
mensen die tijdens het reizen medische 
zuurstof nodig hebben, obese passagiers 
en passagiers die met een begeleider 
moeten reizen geen aanvullende 
vergoedingen hoeven te betalen of niet als 
passagier geweigerd kunnen worden, 
tenzij om zuiver veiligheidstechnische 
redenen;

Or. en

Amendement 49
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. spoort de Commissie aan om samen te 
werken met de lidstaten bij het opsporen 
en wegwerken van tekortkomingen van 
nationale klachteninstanties en -
procedures en om de wetgeving rond de 

6. benadrukt dat de mogelijkheden van 
consumenten om hun rechten uit te 
oefenen verbeterd moeten worden; spoort 
de Commissie derhalve aan om 
maatregelen voor te stellen voor de 
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rechten van luchtreizigers en de verwachte 
EU-maatregelen inzake alternatieve 
regelingen voor geschillenbeslechting 
naar behoren te coördineren;

invoering van toegankelijke en 
onafhankelijke klachtenprocedures en 
rechtsmiddelen om te zorgen voor de 
doeltreffende bescherming van de rechten 
van luchtreizigers en te garanderen dat zij 
de compensatie waarop ze recht hebben 
op tijdige en efficiënte wijze ontvangen; 
roept de nationale handhavingsorganen 
of een nieuw EU-handhavingsorgaan op 
om consumenten te helpen met hun 
klachten, in het bijzonder over de grenzen 
heen;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. roept de Commissie op om 
maatregelen voor te stellen voor de 
invoering van geharmoniseerde en 
toegankelijke klachtenprocedures en 
rechtsmiddelen om te zorgen voor de 
doeltreffende bescherming van de rechten 
van luchtreizigers en te garanderen dat zij 
de compensatie waarop ze recht hebben 
op tijdige en efficiënte wijze ontvangen;

Or. en

Amendement 51
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. benadrukt dat alle 
luchtvaartmaatschappijen die van en naar 
de Europese Unie vliegen verplicht 
moeten worden om deel te nemen aan 
alternatieve geschillenbeslechting; 
onderstreept dat het orgaan dat deze 
alternatieve geschillenbeslechting 
organiseert onafhankelijk van de 
luchtvaartmaatschappijen moet zijn; 
benadrukt dat de door dit orgaan 
genomen beslissingen bindend moeten 
zijn voor zowel de consument als de 
luchtvaartmaatschappij;

Or. en

Amendement 52
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt een passende samenhang te 
waarborgen tussen de wetgeving inzake de 
rechten van luchtreizigers en de 
verwachte EU-maatregelen inzake 
collectief verhaal teneinde de rechten van 
luchtreizigers op een doeltreffende manier 
zeker te stellen en bedrijven aan te pakken 
die deze rechten systematisch negeren;

Or. en

Amendement 53
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te onderzoeken om een 
centrale EU-eenheid te creëren die de 
uniforme en snelle handhaving van de 
rechten van passagiers als luchtreizigers 
waarborgt;

Or. en

Amendement 54
Bernadette Vergnaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op om de samenwerking en de 
uitwisseling van informatie tussen de 
nationale handhavingsinstanties te 
versterken, door onder andere te 
overwegen om een netwerk tot stand te 
brengen naar het model van Solvit; 

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. merkt op dat de termijnen 
waarbinnen luchtvaartmaatschappijen en 
nationale handhavingsorganen passagiers 
antwoord geven te lang zijn en 
aanzienlijke verschillen vertonen tussen 
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luchtvaartmaatschappijen en NHO's en 
nodigt de Commissie om deze reden uit 
om vaste termijnen te bepalen voor het 
beantwoorden van de klachten van 
passagiers, op soortgelijke wijze als 
voorzien in andere verordeningen inzake 
de rechten van passagiers;

Or. en

Amendement 56
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. stelt voor om een Europese prijs in 
te stellen voor de meest 
consumentvriendelijke 
luchtvaartmaatschappij, die jaarlijks moet 
worden toegekend aan het bedrijf met de 
beste prestaties op het gebied van 
consumentvriendelijkheid;

Or. en

Amendement 57
Bernadette Vergnaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. betreurt het feit dat de traagheid en 
het gebrek aan doelmatigheid van de 
klachtenbehandeling en de uitkomst 
ervan een grote bron van onvrede voor de 
passagiers vormt; meent daarom dat de 
nationale handhavingsinstanties 
voldoende materiële en menselijke 
middelen zouden moeten krijgen en 
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zouden moeten beschikken over een 
afgestemde bevoegdheid om sancties op te 
leggen;

Or. fr

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. benadrukt dat 
luchtvaartmaatschappijen moeten zorgen 
voor de aanwezigheid van ten minste één 
vertegenwoordiger en/of klachteninstantie 
in iedere luchthaven waarvandaan ze 
actief zijn om onmiddellijke bijstand te 
verlenen aan passagiers die te maken 
hebben met een verstoring van hun 
vlucht(en) of wier rechten geschonden 
zijn;

Or. en

Amendement 59
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. verwelkomt het voornemen van 
de Commissie om de evenredigheid van 
onbeperkte aansprakelijkheid met 
betrekking tot verzorging in geval van 
grote natuurrampen te evalueren;

Or. en
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