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Poprawka 1
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla znaczenie usunięcia 
istniejących luk we wdrażaniu i 
egzekwowaniu przez państwa 
członkowskie rozporządzenia (WE) nr 
261/2004 i rozporządzenia (WE) nr 
1107/2006 w sprawie praw pasażerów linii 
lotniczych, które to luki po części 
powodują niepewność prawa i stanowią
przeszkodę dla skutecznej ochrony 
konsumentów;

1. podkreśla znaczenie usunięcia 
istniejących luk we wdrażaniu i 
egzekwowaniu przez państwa 
członkowskie rozporządzenia (WE) nr 
261/2004 i rozporządzenia (WE) nr 
1107/2006 w sprawie praw pasażerów linii 
lotniczych, które to luki po części 
powodują niepewność prawa i stanowią 
przeszkodę dla skutecznej ochrony 
konsumentów; zachęca Komisję do 
podjęcia działań w stosunku do tych 
państw członkowskich, które nie wdrażają 
wspomnianego prawodawstwa;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla znaczenie jednolitych zasad 
egzekwowania obowiązujących we 
wszystkich państwach członkowskich oraz 
nakładania skutecznych, odstraszających i 
proporcjonalnych kar w celu stworzenia 
silnych zachęt ekonomicznych do 
przestrzegania przepisów dla 
przewoźników lotniczych oraz innych 
zainteresowanych podmiotów.

Or. en
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Poprawka 3
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że równe szanse leżą 
zarówno w interesie pasażerów lotniczych, 
jak i linii lotniczych; w związku z tym 
podkreśla, że rozporządzenie (WE) nr
261/2004 oraz rozporządzenie (WE) nr 
1107/2006 dotyczące praw pasażerów linii 
lotniczych należy wdrożyć we wszystkich 
państwach członkowskich w taki sam 
właściwy sposób. Wzywa Komisję do 
aktywniejszego wykorzystywania swojego 
uprawnienia do wszczynania 
postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego 
przeciwko tym państwom członkowskim, 
które nie przestrzegają przepisów 
wymienionych rozporządzeń.

Or. en

Poprawka 4
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. biorąc pod uwagę to, że nieudzielanie 
informacji pasażerom jest główną 
przeszkodą utrudniającą skuteczne 
stosowanie rozporządzenia 261/2004, 
podkreśla to, że należy dopilnować, aby 
pasażerowie, zwłaszcza ci najsłabsi, w 
wyznaczonym czasie otrzymywali 
dokładne informacje umożliwiające 
dokonanie oceny, czy ich prawa zostały 
należycie uszanowane i do kogo mogą się 



AM\886324PL.doc 5/34 PE478.422v01-00

PL

zwrócić w przypadku niezadowolenia.

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zauważa, że organy ścigania rzadko 
podejmują działania oraz że działania te 
różnią się w poszczególnych państwach 
członkowskich; w związku z tym zachęca 
Komisję do współpracy z właściwymi 
organami i krajowymi organami 
wykonawczymi (zwanymi dalej „KOW”) w 
celu promowania jednolitego systemu 
nakładania kar i monitorowania 
naruszeń;

Or. en

Poprawka 6
Antonyia Parvanova, Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 1c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. proponuje, aby rozważyć nadanie 
decyzjom KOW wiążącego charakteru w 
celu zapewnienia tego, aby były one 
uznawane przez sądy oraz przestrzegane 
przez przewoźników lotniczych i inne 
zainteresowane podmioty;

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

Projekt opinii
Ustęp 1d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. biorąc pod uwagę to, że nieudzielanie 
informacji pasażerom jest główną 
przeszkodą utrudniającą skuteczne 
stosowanie rozporządzenia 261/2004, 
podkreśla to, że należy dopilnować, aby 
pasażerowie w wyznaczonym czasie 
otrzymywali dokładne informacje 
umożliwiające dokonanie oceny, czy ich 
prawa zostały należycie uszanowane i do 
kogo mogą się zwrócić w przypadku 
niezadowolenia. Informacje o prawach i 
procedurach dotyczących otrzymania 
pomocy w przypadku dużych opóźnień lub 
odwołania lotu, a także wnioskowania o 
odszkodowanie powinny zostać wyraźnie 
udzielone, w sposób wyczerpujący i 
przyjazny konsumentowi, w momencie 
rezerwacji, odprawy i wejścia na podkład, 
a także powinny zostać wydrukowane na 
biletach. Wysiłki zmierzające do 
nagłośnienia kwestii praw pasażerów 
można by rozszerzyć oraz można by się 
nimi podzielić z innymi uczestnikami 
łańcucha poprzez zapewnienie współpracy 
pomiędzy władzami krajowymi, 
organizacjami konsumenckimi, KOW, 
portami lotniczymi, przewoźnikami 
lotniczymi, pośrednikami i organizatorami 
podróży;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1e (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1e. zauważa, że proces ewentualnego 
przeglądu rozporządzenia 261/2004 i 
rozporządzenia 1107/2007 będzie 
czasochłonny; wzywa zatem Komisję, aby 
rozważyła wdrożenie uzupełniających 
środków tymczasowych w celu poprawy 
stosowania i egzekwowania wymienionych 
rozporządzeń. Takie środki mogą 
obejmować aktualizowanie i publikowanie 
na stronie internetowej KE dokumentów 
informujących o prawach pasażerów linii 
lotniczych, a także pogłębianie dyskusji i 
współpracy pomiędzy państwami 
członkowskimi, KOW, organizacjami 
konsumenckimi i liniami lotniczymi w 
celu rozpowszechniania najlepszych 
praktyk i dążenia do porozumienia w 
sprawie kontrowersyjnych części 
prawodawstwa, o którym mowa;

Or. en

Poprawka 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na potrzebę rewizji 
rozporządzeń, tak aby uwzględniały 
najnowsze orzecznictwo w celu 
doprecyzowania praw pasażerów linii 
lotniczych i wzmocnienia środków 
egzekucyjnych;

2. zwraca uwagę na potrzebę rewizji 
rozporządzeń, tak aby uwzględniały 
najnowsze orzecznictwo w celu 
doprecyzowania praw pasażerów linii
lotniczych i wzmocnienia środków 
egzekucyjnych; zwraca uwagę, że należy 
uznać przysługujące pasażerom prawo do 
wnoszenia na pokład rzeczy kupionych na 
lotnisku oraz że pasażerowie nie powinni 
ponosić z tego tytułu dodatkowych 
kosztów;

Or. en
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Poprawka 10
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na potrzebę rewizji 
rozporządzeń, tak aby uwzględniały 
najnowsze orzecznictwo w celu 
doprecyzowania praw pasażerów linii 
lotniczych i wzmocnienia środków 
egzekucyjnych;

2. zwraca uwagę na potrzebę rewizji 
rozporządzeń, tak aby uwzględniały 
najnowsze orzecznictwo1, po 
przeprowadzeniu oceny możliwych 
konsekwencji oraz korzyści dla pasażerów, 
w celu doprecyzowania praw pasażerów 
linii lotniczych i wzmocnienia środków 
egzekucyjnych;

__________________
1 na przykład sprawy połączone C 402/07 i 
C 432/07 Sturgeon

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że zakres, definicję i 
identyfikację terminu „nadzwyczajne 
okoliczności” należy wyraźnie określić w 
każdej przyszłej zmianie rozporządzenia 
261/2004 w celu uniemożliwienia liniom 
lotniczym nadużywania tego terminu w 
stwierdzeniach dotyczących okoliczności, 
które doprowadziły do odwołania lub 
opóźnienia lotu. Ponadto zachęca Komisję 
do ponownej oceny nieograniczonej 

                                               
1
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odpowiedzialności przewoźników 
lotniczych w ramach prawa do opieki w 
przypadku wystąpienia nadzwyczajnych 
okoliczności, na które przewoźnik nie ma 
wpływu;

Or. en

Poprawka 12
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że nadal panuje niepewność 
co do obowiązku informowania pasażerów 
o przysługujących im prawach; wzywa 
Komisję do wyjaśnienia obowiązku 
informowania pasażerów zgodnie z art. 14 
ust. 2 poprzez uznanie go za wypełniony, 
jeśli pasażerowie zostali odpowiednio 
poinformowaniu w momencie rezerwacji 
biletów, albo poprzez otrzymanie ulotki 
informacyjnej przy dokonywaniu 
rezerwacji w biurze podróży, albo poprzez 
konieczność zapoznania się z 
informacjami o swoich prawach i 
potwierdzenie tego przed dokonaniem 
rezerwacji on-line; oraz jeśli linia lotnicza 
ogłosiła na lotnisku, że lot jest opóźniony 
oraz że dalsze informacje na temat praw 
pasażerów można uzyskać w wyraźnie 
wskazanym miejscu na lotnisku.

Or. en

Poprawka 13
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że informacje o prawach 
pasażerów powinny być rozpowszechniane 
w sposób prosty, odpowiedni i zrozumiały 
na najważniejszych etapach podróży, 
począwszy od chwili, gdy pasażer 
zastanawia się nad rezerwacją biletu; 
podkreśla, że przewoźnicy lotniczy 
powinni zapewnić obecność personelu 
kontaktowego w każdym porcie lotniczym, 
w którym prowadzą swoją działalności; 
personel ten mógłby podejmować 
natychmiastowe decyzje w przypadku 
wystąpienia zakłóceń, w szczególności w 
odniesieniu do pomocy, zwrotu kosztów 
oraz zmiany plany podróży lub rezerwacji; 
personel ten mógłby również przyjmować 
skargi;

Or. en

Poprawka 14
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie Komisji w analizę i 
przegląd obowiązujących rozporządzeń 
odnoszących się do praw pasażerów linii 
lotniczych w celu poprawy sytuacji 
pasażerów, w szczególności w przypadku 
dużych opóźnień lub odwołania lotu; 
uważa, że podstawą odzyskania zaufania 
pasażerów powinny być: właściwe 
stosowanie obowiązujących przepisów 
przez państwa członkowskie i 
przewoźników, wdrożenie wystarczających 
i prostych sposobów dochodzenia roszczeń 
oraz udzielanie pasażerom dokładnych 
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informacji o przysługujących im prawach;

Or. en

Poprawka 15
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że pasażerowie muszą 
zostać niezwłocznie poinformowani o 
jakimkolwiek opóźnieniu w podróży, 
przyczynach przesunięcia lub odwołania 
podróży, przewidywanym czasie 
opóźnienia oraz o alternatywnych 
możliwościach podróży, w tym, w 
stosownych przypadkach, o innych 
formach transportu; należy podkreślić, że 
są oni uprawnieni, na mocy prawa, do 
wyboru między trzema opcjami: 
uzyskaniem zwrotu kosztów biletu, 
wyborem alternatywnego planu podróży 
lub nową rezerwacją;

Or. el

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

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. uważa, że należy przedstawić jasne 
definicje najczęściej powtarzających się 
terminów, które służą do określenia 
odpowiedzialności przewoźnika lub 
odpowiednich praw pasażerów. Dotyczy to 
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takich terminów jak „lot”, „zmiana planu 
podróży”, „połączenie”, „zmiana 
przebiegu trasy”, „odwołanie”, „duże 
opóźnienie”, „rozkład lotów” i „miejsce 
docelowe”;

Or. en

Poprawka 17
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wzywa Komisję do wyjaśnienia, że w 
przypadku gdy lot w dwie strony jest 
opóźniony lub odwołany ze względu na 
nadzwyczajne okoliczności linie lotnicze 
również mogą powołać się na te 
nadzwyczajne okoliczności w odniesieniu 
do kolejnego lotu w ramach tego samego 
przelotu.

Or. en

Poprawka 18
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla prawo pasażerów do 
łatwego dostępu do dokładnych i 
obiektywnych informacji wyjaśniających 
wpływ ich podróży na środowisko 
naturalne oraz efektywność energetyczną 
podróży, które to informacje powinny być 
wyraźnie widoczne zarówno na stronach 
internetowych przewoźników lotniczych, 
jak i na samych biletach; wzywa Komisję i 
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przewoźników lotniczych do wsparcia prac 
w tym kierunku;

Or. en

Poprawka 19
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 2b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. docenia różnorodność praw pasażerów 
w zależności od środków transportu, do 
których zalicza się między innymi 
transport kolejowy, powietrzny, morski i 
śródlądowy; uważa jednak, że należy 
opracować kompleksowe podejście 
polegające na zintegrowaniu praw 
wszystkich pasażerów, a mianowicie 
między innymi prawa do odszkodowania, 
zwrotu kosztów, informacji, w jednych 
całościowych skonsolidowanych ramach 
prawodawczych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. zwraca uwagę na szeroko 
rozpowszechnione niesprawiedliwe 
warunki umowne wprowadzane w 
umowach zawieranych w transporcie 
lotniczym oraz na wzrost liczby orzeczeń 
krajowych zakazujących określonych 
praktyk regularnie stosowanych przez 
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linie lotnicze; wzywa zatem Komisję do 
zajęcia się tą kwestią poprzez stworzenie 
czarnej listy szczególnych 
niesprawiedliwych praktyk stosowanych w 
sektorze transportu lotniczego. W 
szczególności zachęca Komisję do 
uwzględnienia w zakresie rozporządzenia 
261/2004 warunków umownych 
dotyczących przenoszalności biletów, 
działania siły wyższej, jednostronnej 
zmiany planu lotów, zakazu oddzielnego 
wykorzystywania biletów, chyba że wynika 
to z bardzo ograniczonych i obiektywnych 
kryteriów „no-show” (w przypadku 
niestawienia się), niewłaściwej 
obsługi/opóźnienia w 
dostarczeniu/uszkodzenia bagażu oraz 
nieuzasadnionych ograniczeniach 
dotyczących bagażu podręcznego;

Or. en

Poprawka 21
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 2c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. wzywa Komisję do opracowania 
wytycznych odnośnie do prawidłowej 
interpretacji „nadzwyczajnych 
okoliczności”.

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2d. zwraca uwagę, że ostatnie orzeczenia 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej dotyczące prawa pasażerów 
do odszkodowania w przypadku opóźnień 
potwierdzają zasadę równego traktowania 
lotów odwołanych i lotów opóźnionych o 
więcej niż 3 godziny; wzywa zatem 
Komisję do zaproponowania środków 
przyznawania odszkodowania pasażerom, 
których loty były opóźnione o ponad 3 
godziny, bez anulowania prawa do 
przeniesienia rezerwacji biletu na kolejny 
dostępny lot;

Or. en

Poprawka 23
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 2d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. wzywa Komisję do wyjaśnienia, które 
kwestie mogłyby wymagać dalszego 
doprecyzowania.

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 2e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2e. sugeruje, aby w dalszym ciągu badać 
możliwość i wykonalność ustanowienia 
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jednego instrumentu legislacyjnego 
obejmującego wszystkie przepisy i zasady 
dotyczące praw konsumentów w lotnictwie 
cywilnym w celu ograniczenia 
rozdrobnienia oraz wyeliminowania 
niespójności występujących w różnych 
obszarach praw pasażerów;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że istniejące praktyki 
handlowe mogą utrudniać konsumentom 
zrozumienie lub przewidzenie wszystkich 
elementów składających się na końcową 
cenę biletu lotniczego, i podkreśla potrzebę 
zapewnienia przejrzystości cenowej, jak 
uczyniono w zapisach o usługach 
transportu pasażerskiego w niedawno 
przyjętej dyrektywie o prawach 
konsumentów;

3. zauważa, że istniejące praktyki 
handlowe (takie jak opłaty pobierane przy 
odprawie, opłaty związane z 
pierwszeństwem wejścia na pokład oraz z 
płatnością kartą kredytową, opłaty za 
bagaż, opłaty za zgodność z 
prawodawstwem UE lub blokowanie przez 
określony czas podwójnej kwoty ceny 
biletu na koncie bankowym pasażera) 
prowadzą do znaczących rozbieżności 
między ceną reklamowaną i końcową, co 
utrudnia konsumentom zrozumienie lub 
przewidzenie wszystkich elementów 
składających się na końcową cenę biletu 
lotniczego, i w związku z tym podkreśla 
potrzebę zapewnienia przejrzystości 
cenowej, podobnie jak uczyniono to w 
zapisach o usługach transportu 
pasażerskiego w niedawno przyjętej 
dyrektywie o prawach konsumentów;

Or. en

Poprawka 26
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że istniejące praktyki 
handlowe mogą utrudniać konsumentom 
zrozumienie lub przewidzenie wszystkich 
elementów składających się na końcową 
cenę biletu lotniczego, i podkreśla potrzebę 
zapewnienia przejrzystości cenowej, jak 
uczyniono w zapisach o usługach 
transportu pasażerskiego w niedawno 
przyjętej dyrektywie o prawach 
konsumentów;

3. zauważa, że istniejące praktyki 
handlowe mogą utrudniać konsumentom 
zrozumienie lub przewidzenie wszystkich 
elementów składających się na końcową 
cenę biletu lotniczego, i podkreśla potrzebę 
zapewnienia przejrzystości cenowej, jak 
uczyniono w zapisach o usługach 
transportu pasażerskiego w niedawno 
przyjętej dyrektywie o prawach 
konsumentów; sprzeciwia się 
nieuzasadnionemu pobieraniu opłat, 
takich jak wygórowane dopłaty za 
płatność kartą kredytową, w szczególności 
w przypadku zakupu więcej niż jednego 
biletu;

Or. en

Poprawka 27
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. zauważa, że istniejące praktyki 
handlowe mogą utrudniać konsumentom 
zrozumienie lub przewidzenie wszystkich 
elementów składających się na końcową 
cenę biletu lotniczego, i podkreśla potrzebę 
zapewnienia przejrzystości cenowej, jak 
uczyniono w zapisach o usługach 
transportu pasażerskiego w niedawno 
przyjętej dyrektywie o prawach 
konsumentów;

3. zauważa, że istniejące praktyki 
handlowe mogą wprowadzać
konsumentów w błąd co do elementów 
składających się na końcową cenę biletu 
lotniczego; podkreśla potrzebę 
zapewnienia przejrzystości cenowej, jak 
uczyniono w zapisach o usługach 
transportu pasażerskiego w niedawno 
przyjętej dyrektywie o prawach 
konsumentów, zgodnie z którą przed 
związaniem konsumenta jakąkolwiek 
umową lub ofertą przedsiębiorca 
zobowiązany jest poinformować go o 
całkowitej cenie, łącznie z podatkami; 
domaga się, aby reklamowana cena 



PE478.422v01-00 18/34 AM\886324PL.doc

PL

należycie odzwierciedlała cenę końcową;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. bez uszczerbku dla przysługującej 
liniom lotniczym swobody ustalania opłat 
i stawek obowiązkowe usługi, które są 
nieodłączną częścią podróżowania drogą 
lotniczą, takie jak odprawa lub co 
najmniej jednak sztuka odprawionego 
bagażu, nie powinny podlegać 
dodatkowym opłatom.

Or. en

Poprawka 29
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę przyjęcia środków 
służących zapewnieniu przejrzystości 
cenowej, jak uczyniono w zapisach o 
usługach transportu pasażerskiego w 
niedawno przyjętej dyrektywie o prawach 
konsumentów, oraz ochronie pasażerów 
przed innymi niesprawiedliwymi 
warunkami umownymi określanymi przez 
linie lotnicze, w tym nieograniczonymi 
dodatkowymi opłatami za podstawowe 
usługi, takimi jak wygórowane opłaty za 
płatność kartą kredytową oraz nakładanie 
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nieuzasadnionych ograniczeń w związku z 
wnoszeniem na pokład bagażu 
podręcznego i rzeczy osobistych, w tym 
rzeczy kupionych na lotnisku.

Or. en

Poprawka30
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że wymienione opłaty 
muszą odnosić się do wszystkich usług 
świadczonych przez linie lotnicze oraz że 
nie powinny one wprowadzać w błąd 
konsumentów; wzywa zatem Komisję do 
zwiększenia kontroli stron internetowych 
linii lotniczych; 

·

Or. el

Poprawka 31
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do zajęcia się kwestią 
niesprawiedliwych warunków określanych 
w umowach przewoźników lotniczych, 
takich jak nieprzenoszalność biletów i 
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niesprawiedliwy wymóg, zgodnie z którym 
pasażer musi wykorzystać bilet w jedną 
stronę, aby móc skorzystać z biletu 
powrotnego (w przypadku biletów w obie 
strony);

Or. en

Poprawka 32
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę podniesienia 
świadomości pasażerów na temat 
przysługujących im praw poprzez 
organizowanie kampanii informacyjnych 
na lotniskach oraz nałożenie na linie 
lotnicze i biura podróży, działające 
zarówno stacjonarnie, jak i przez internet, 
surowszych obowiązków dotyczących w 
szczególności przejrzystości;

Or. fr

Poprawka 33
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 3b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa Komisję do stworzenia 
prawdziwie wielojęzycznego portalu 
informacyjnego zawierającego informacje 
o prawach pasażerów linii lotniczych, 
zapewniającego łatwy dostęp do 
standardowego formularza wniosku w 
sprawie roszczeń oraz do punktów 
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kontaktowych krajowych organów 
wykonawczych;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla konieczność zapewnienia 
spójności między ochroną prawną 
przysługującą uczestnikom wyjazdów 
zorganizowanych a pasażerom, którzy 
zakupili jedynie bilet lotniczy, a tym 
samym dostosowania się do tendencji 
występujących na rynku podróży i 
uniknięcia wszelkiej dyskryminacji wobec 
pasażerów ze względu na rodzaj 
zakupionego biletu;

4. podkreśla konieczność zapewnienia 
spójności między różnymi przepisami 
dotyczącymi praw pasażerów linii 
lotniczych, a w szczególności między 
ochroną prawną przysługującą 
uczestnikom wyjazdów zorganizowanych a 
brakiem podobnej ochrony pasażerów, 
którzy zakupili jedynie bilet lotniczy, a tym 
samym dostosowania się do tendencji 
występujących na rynku podróży, zgodnie 
z którymi konsumenci coraz częściej sami 
organizują swoją podróż, i uniknięcia 
wszelkiej dyskryminacji wobec pasażerów 
ze względu na rodzaj zakupionego biletu 
lub niesprawiedliwą konkurencję między 
różnymi usługodawcami (przewoźnikami 
lotniczymi, biurami podróży lub 
organizatorami podróży); w szczególności 
wzywa Komisję do zaproponowania 
wiążących środków w celu zapewnienia 
tego, aby w przypadku niewypłacalności 
linii lotniczej pasażerowie, którzy zakupili 
jedynie bilet lotniczy, byli objęci taką 
samą skuteczną ochroną co uczestnicy 
wyjazdów zorganizowanych.

Or. en
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Poprawka 35
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. apeluje do Komisji o zaproponowanie 
nałożenia na przewoźników lotniczych 
obowiązku ostatecznego zagwarantowania 
pokrycia zobowiązań względem pasażerów 
w przypadku niewypłacalności, upadłości 
lub wycofania licencji na prowadzenie 
działalności;

Or. en

Poprawka 36
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że pasażerom o 
ograniczonej sprawności ruchowej lub 
pasażerom niepełnosprawnym należy 
zapewnić takie same możliwości 
podróżowania drogą lotniczą oraz 
nieograniczony dostęp do usług;

Or. el

Poprawka 37
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do opracowania 
wytycznych dotyczących wykładni 
rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 w 
sprawie praw osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej podróżujących drogą 
lotniczą, w szczególności w zakresie 
zapisów dotyczących bezpieczeństwa i 
osób towarzyszących;

5. wzywa Komisję do opracowania 
wytycznych dotyczących wykładni 
rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 w 
sprawie praw osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej podróżujących drogą 
lotniczą, w szczególności w zakresie 
zapisów dotyczących bezpieczeństwa i 
osób towarzyszących; zwraca uwagę, że ze 
względu na wiek małe dzieci należy uznać 
za osoby o ograniczonej sprawności 
ruchowej, o ile ich wiek ogranicza ich 
zdolność do niezależnego korzystania z 
transportu publicznego oraz, w rezultacie, 
zmniejsza sprawność ruchową osoby 
dorosłej, która się nimi opiekuje;

Or. en

Poprawka 38
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do opracowania 
wytycznych dotyczących wykładni 
rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 w 
sprawie praw osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej podróżujących drogą 
lotniczą, w szczególności w zakresie 
zapisów dotyczących bezpieczeństwa i 
osób towarzyszących;

5. wzywa Komisję do opracowania 
wytycznych dotyczących wykładni 
rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 w 
sprawie praw osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej podróżujących drogą 
lotniczą, w szczególności w zakresie 
zapisów dotyczących bezpieczeństwa i 
osób towarzyszących; zgadza się z Komisją 
co do tego, że nie należy ograniczać 
obecnej definicji „osoby o ograniczonej 
sprawności ruchowej”; wzywa Komisję do 
współpracy z organami wykonawczymi i 
właściwymi organizacjami 
przedstawicielskimi w celu poprawy 
wdrożenia wspomnianego rozporządzenia;

Or. en



PE478.422v01-00 24/34 AM\886324PL.doc

PL

Poprawka 39
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję do opracowania 
wytycznych dotyczących wykładni 
rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 w 
sprawie praw osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej podróżujących drogą 
lotniczą, w szczególności w zakresie 
zapisów dotyczących bezpieczeństwa i 
osób towarzyszących;

5. wzywa Komisję do opracowania 
wytycznych dotyczących wykładni 
rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 w 
sprawie praw osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej podróżujących drogą 
lotniczą, w szczególności w zakresie 
zapisów dotyczących bezpieczeństwa i 
osób towarzyszących; wzywa Komisję do 
określenia kategorii osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej oraz okoliczności, w 
jakich mogłyby one zagrażać 
bezpieczeństwu lotu;

Or. el

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

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. jest zdania, że wprowadzenie ścisłej 
definicji „osoby niepełnosprawnej” lub 
„osoby o ograniczonej sprawności 
ruchowej” podważy cel obecnej definicji, 
który polega na zapewnieniu szeroko 
zakrojonej pomocy grupom osób 
wymagających specjalnej pomocy; 
proponuje jednak rozważenie tego, czy 
osoby starsze, które nie mają ograniczonej 
sprawności ruchowej, kobiety ciężarne 
oraz dzieci bez opieki należałoby 
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ewentualnie uwzględnić w definicji 
„pasażerów o specjalnych potrzebach”;

Or. en

Poprawka 41
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do opracowania 
wytycznych dotyczących interpretacji 
rozporządzenia (WE) nr 261/2004, a w 
szczególności definicji „nadzwyczajnych 
okoliczności”, poziomu „pomocy i opieki” 
oraz „prawa do odszkodowania”.

Or. en

Poprawka 42
María Irigoyen Pérez, Louis Grech, Christel Schaldemose

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę zapewnienia 
szczególnej ochrony słabszych grup 
konsumentów, w szczególności osób 
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej; zwraca uwagę, że te 
słabsze grupy potrzebują dodatkowych 
gwarancji przy wykonywaniu praw 
przysługujących im jako pasażerom oraz 
wzywa Komisję, państwa członkowskie i 
przewoźników lotniczych do 
egzekwowania tych praw.

Or. en
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Poprawka 43
Konstantinos Poupakis

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do zorganizowania 
ukierunkowanych kampanii 
informacyjnych i kampanii 
uświadamiających dotyczących praw 
pasażerów podróżujących drogą lotniczą 
we wszystkich państwach członkowskich, 
mając na uwadze to, że korzystanie przez 
pasażerów z przysługujących im praw 
zależy od ich znajomości; 

Or. el

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

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa Komisję do wprowadzenia 
wiążących środków mających na celu 
nałożenie na linie i porty lotnicze 
obowiązku harmonizacji swoich polityk, w 
szczególności w odniesieniu do procedur 
rezerwacji, procedur zwracania się o 
pomoc oraz polityki kontroli 
bezpieczeństwa, oraz lepszego 
informowania o tych kwestiach, 
począwszy od momentu rezerwacji aż do 
opuszczenia przez pasażerów o 
ograniczonej sprawności ruchowej i 
ewentualnie pasażerów o specjalnych 
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potrzebach portu lotniczego w miejscu 
docelowym w celu zapewnienia równych 
możliwości podróży oraz 
niedyskryminacji, a także 
poinformowania osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej, czego mogą 
oczekiwać od różnych linii lotniczych i w 
różnych portach lotniczych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. podkreśla to, że szkolenia personelu 
przewoźników lotniczych i pracowników 
lotnisk mają kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia skutecznego wdrożenia 
wszystkich części rozporządzenia 
1107/2006 oraz że są najbardziej 
opłacalnym sposobem zapewnienia 
niedyskryminacji; w związku z tym 
podkreśla, że należy zapewnić 
odpowiednie szkolenie pracowników 
lotnisk i personelu pokładowego w ścisłej 
współpracy z organizacjami 
reprezentującymi osoby o ograniczonej 
sprawności ruchowej;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5d (nowy)



PE478.422v01-00 28/34 AM\886324PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

5d. uważa, że istnieje znacząca potrzeba 
poprawy dostępności informacji dla osób 
o ograniczonej sprawności ruchowej lub 
osób niepełnosprawnych oraz 
dostosowania udzielanych im informacji 
w taki sposób, aby były one dla nich 
zrozumiałe;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. podkreśla, że koniecznie należy 
dopilnować, aby sprzęt do poruszania się 
pasażerów o ograniczonej sprawności 
ruchowej nie był uznawany lub 
traktowany jako zwykły bagaż, lecz jako 
niezbędne i niezastąpione narzędzie 
dające tym osobom niezależność; w 
związku z tym podkreśla, że przeszkolony 
personel powinien ostrożnie obchodzić się 
ze sprzętem do poruszania się pasażerów o 
ograniczonej sprawności ruchowej, 
zgodnie z surowymi i zharmonizowanymi 
procedurami załadunku na pokład i 
wyładunku z pokładu, co umożliwi tym 
pasażerom korzystanie ze sprzętu tak 
długo, jak to tylko możliwe;

Or. en

Poprawka 48
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini
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Projekt opinii
Ustęp 5f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5f. jest przekonany, że należy dopilnować, 
aby osoby, które w podróży potrzebują 
tlenu medycznego, a także pasażerowie 
otyli i pasażerowie, którzy muszą 
podróżować z opiekunem, nie musiały 
dokonywać dodatkowych opłat lub aby nie 
odmawiano im wejścia na pokład, chyba 
że jest to uwarunkowane względami 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 49
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zachęca Komisję, aby wraz z państwami 
członkowskimi dążyła do zidentyfikowania 
i wyeliminowania uchybień występujących 
w krajowych organach odpowiedzialnych 
za rozpatrywanie skarg i w procedurach 
oraz aby zapewniła odpowiednią 
koordynację przepisów dotyczących praw 
pasażerów linii lotniczych z oczekiwanymi 
środkami UE dotyczącymi alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów.

6. podkreśla, że należy zwiększyć 
możliwości dochodzenia swoich praw 
przez konsumentów; w związku z tym 
zachęca Komisję do zaproponowania 
środków ukierunkowanych na 
ustanowienie zharmonizowanych i 
niezależnych procedur rozpatrywania 
skarg i dochodzenia roszczeń, które to 
procedury zapewnią skuteczną ochronę
praw pasażerów oraz to, że pasażerowie 
otrzymają odszkodowanie, do którego są 
uprawnieni, w sposób terminowy i 
efektywny; apeluje do krajowych organów 
wykonawczych lub do nowego organu 
wykonawczego UE o pomoc 
konsumentom w składaniu skarg, 
zwłaszcza w kontekście transgranicznym;

Or. en
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Poprawka 50
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, María Irigoyen Pérez, 
Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do zaproponowania 
środków ukierunkowanych na 
ustanowienie zharmonizowanych, łatwo 
dostępnych procedur rozpatrywania skarg 
i dochodzenia roszczeń, które to 
procedury zapewnią skuteczną ochronę 
praw pasażerów oraz to, że pasażerowie 
otrzymają odszkodowanie, do którego są 
uprawnieni, w sposób terminowy i 
efektywny;

Or. en

Poprawka 51
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że wszystkie linie lotnicze 
obsługujące loty do i z Unii Europejskiej 
muszą być zobowiązane do korzystania z 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów; podkreśla, że podmiot 
umożliwiający alternatywne metody 
rozwiązywania sporów powinien być 
niezależny od linii lotniczych; podkreśla, 
że decyzje podejmowane przez ten organ 
powinny być wiążące zarówno dla 
konsumentów, jak i dla linii lotniczych.

Or. en
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Poprawka 52
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do zapewnienia odpowiedniej 
spójności pomiędzy prawodawstwem 
dotyczącym praw pasażerów linii 
lotniczych oraz przewidywanymi unijnymi 
środkami dochodzenia roszczeń 
zbiorowych w celu skutecznego 
zagwarantowania pasażerom 
przysługujących im praw oraz wysunięcia 
zarzutów wobec tych przedsiębiorstw, 
które regularnie naruszają te prawa.

Or. en

Poprawka 53
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości utworzenia centralnej 
jednostki UE, która zapewniałaby 
jednolite i szybkie egzekwowanie praw 
konsumenckich przysługujących 
pasażerom podróżującym drogą lotniczą.

Or. en

Poprawka 54
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zintensyfikowania 
współpracy i wymiany informacji 
pomiędzy krajowymi organami 
wykonawczymi, na przykład poprzez 
zapewnienie dostępu on-line na wzór sieci 
Solvit;

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zauważa, że terminy udzielania przez 
przewoźników i KOW odpowiedzi 
pasażerom są zbyt długie oraz że znacznie 
się różnią między poszczególnymi 
przewoźnikami/KOW, i w związku z tym 
zachęca Komisję do wyznaczenia 
ustalonych terminów udzielania 
odpowiedzi na skargi pasażerów, jak 
uczyniono w innych rozporządzeniach 
dotyczących praw pasażerów;

Or. en

Poprawka 56
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6b. proponuje wprowadzenie nagrody 
europejskiej przyznawanej co roku linii 
lotniczej uznanej za najprzyjaźniejszą 
konsumentowi.

Or. en

Poprawka 57
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. wyraża zaniepokojenie tym, że długość 
i nieskuteczność procedur rozpatrywania i 
obsługi skarg są głównym źródłem 
niezadowolenia pasażerów; jest zatem 
zdania, że krajowym organom 
wykonawczym należy udostępnić 
odpowiednie środki i siłę roboczą oraz że 
należy dostosować ich uprawnienia do 
nakładania kar; 

Or. fr

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

Projekt opinii
Ustęp 6c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. podkreśla, że przewoźnicy lotniczy 
muszą zapewnić obecność co najmniej 
jednego przedstawiciela punktu zgłaszania 
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skarg w każdym porcie lotniczym, w 
którym prowadzą swoją działalność, w 
celu udzielania natychmiastowej pomocy 
pasażerom, których podróż została 
zakłócona lub których prawa zostały 
naruszone;

Or. en

Poprawka 59
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 6c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
Komisji dotyczący oceny 
proporcjonalności zasady nieograniczonej 
odpowiedzialności w ramach prawa do 
opieki w przypadku poważnych klęsk 
żywiołowych;

Or. en


