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Amendamentul 1
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că este extrem de important să 
se soluționeze lacunele existente în ceea ce 
privește punerea în aplicare și în execuție 
de către statele membre a Regulamentului 
(CE) nr. 261/2004 și a Regulamentului 
(CE) nr. 1107/2006 privind drepturile 
persoanelor care călătoresc pe calea 
aerului, care contribuie la creșterea 
incertitudinii juridice și constituie 
obstacole în calea protecției eficiente a 
consumatorilor;

1. subliniază că este extrem de important să 
se soluționeze lacunele existente în ceea ce 
privește punerea în aplicare și în execuție 
de către statele membre a Regulamentului 
(CE) nr. 261/2004 și a Regulamentului 
(CE) nr. 1107/2006 privind drepturile 
persoanelor care călătoresc pe calea 
aerului, care contribuie la creșterea 
incertitudinii juridice și constituie 
obstacole în calea protecției eficiente a 
consumatorilor; încurajează Comisia să ia 
măsuri împotriva statelor membre care nu 
pun în aplicare această legislație;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanța unei aplicări 
uniforme în statele membre, precum și a 
unor sancțiuni eficiente, disuasive și 
proporționale, în vederea creării unor 
stimulente economice solide pentru ca 
transportatorii aerieni și ceilalți actori 
implicați să respecte dispozițiile;

Or. en
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Amendamentul 3
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că un mediu concurențial 
echilibrat este în interesul pasagerilor 
aerieni, dar și al companiilor aeriene; 
prin urmare, subliniază faptul că 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004 și 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 privind 
drepturile pasagerilor aerieni trebuie să 
fie aplicate în același mod corect în toate 
statele membre; solicită Comisiei să își 
folosească competențele într-un mod mai 
activ pentru a declanșa proceduri de 
încălcare a dreptului comunitar împotriva 
statelor membre care nu respectă 
regulamentele;

Or. en

Amendamentul 4
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. luând în considerare faptul că lipsa de 
informare a pasagerilor reprezintă un 
obstacol major în calea aplicării eficiente 
a Regulamentului (CE) nr. 261/2004, 
subliniază faptul că este necesar să se 
asigure că pasagerii, în special cei în 
aflați în situațiile cele mai vulnerabile, 
primesc informații exacte și oportune 
pentru a evalua dacă drepturile lor au fost 
respectate în mod adecvat și pentru a ști 
cui să se adreseze în cazul în care sunt 
nemulțumiți;



AM\886324RO.doc 5/33 PE478.422v01-00

RO

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. constată că se derulează rar acțiuni de 
control al aplicării și că acestea variază de 
la un stat membru la altul; prin urmare, 
încurajează Comisia să lucreze în 
cooperare cu autoritățile competente și cu 
organismele naționale responsabile cu 
aplicarea (denumite în continuare 
„ONA”), pentru a promova o sancționare 
și o monitorizare uniformă a încălcărilor;

Or. en

Amendamentul 6
Antonyia Parvanova, Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. sugerează să se ia în considerare 
posibilitatea ca deciziile ONA să aibă un 
caracter obligatoriu, pentru a garanta 
recunoașterea acestora de către instanțe și 
respectarea lor de către transportatorii 
aerieni și alți actori implicați;

Or. en

Amendamentul 7
Antonyia Parvanova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Matteo Salvini
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Proiect de aviz
Punctul 1d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. luând în considerare faptul că lipsa de 
informare a pasagerilor reprezintă un 
obstacol major în calea aplicării eficiente 
a Regulamentului nr. 261/2004, 
subliniază faptul că este necesar să se 
asigure că pasagerii primesc informații 
exacte și oportune pentru a evalua dacă 
drepturile lor au fost respectate în mod 
adecvat și pentru a ști cui să se adreseze 
în cazul în care sunt nemulțumiți; 
informațiile privind drepturile și 
procedurile pentru primirea de ajutor în 
caz de întârziere prelungită sau de 
anulare, precum și pentru solicitarea de 
compensații ar trebui să fie clar furnizate, 
în mod cuprinzător și accesibil 
consumatorilor, la momentul rezervării, 
al înregistrării și al îmbarcării, fiind, de 
asemenea, imprimate pe bilete; eforturile 
de informare a publicului cu privire la 
drepturile pasagerilor ar putea fi extinse 
și partajate cu alți actori din lanț, prin 
cooperare între autoritățile naționale, 
organizațiile consumatorilor, ONA, 
aeroporturi, transportatori aerieni, agenți 
și operatori de turism;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. constată că va fi nevoie de timp pentru 
ca procesul unei posibile revizuiri a 
Regulamentului (CE) nr. 261/2004 și a 
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Regulamentului (CE) nr. 1107/2006 să se 
finalizeze; prin urmare, solicită Comisiei 
să ia în considerare introducerea unor 
măsuri complementare temporare pentru 
a îmbunătăți aplicarea și respectarea 
acestor regulamente; acestea pot include 
actualizarea și publicarea pe site-ul 
internet al CE a documentelor 
informative privind drepturile pasagerilor 
aerieni, precum și stimularea de discuții și 
colaborări între statele membre, ONA, 
organizații ale consumatorilor și 
companii aeriene, în vederea diseminării 
celor mai bune practici și a consolidării 
unu acord cu privire la părțile 
controversate ale legislației;

Or. en

Amendamentul 9
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază nevoia de a revizui 
regulamentele astfel încât să includă 
jurisprudența recentă pentru a clarifica 
drepturile pasagerilor aerieni și pentru a 
consolida măsurile de punere în execuție;

2. subliniază nevoia de a revizui 
regulamentele astfel încât să includă 
jurisprudența recentă pentru a clarifica 
drepturile pasagerilor aerieni și pentru a 
consolida măsurile de punere în execuție;
subliniază faptul că dreptul pasagerilor de 
a introduce în avion produsele 
achiziționate în aeroport ar trebui să fie 
recunoscut, iar pasagerii nu ar trebui să 
fie taxați în plus;

Or. en

Amendamentul 10
Bernadette Vergnaud
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază nevoia de a revizui 
regulamentele astfel încât să includă
jurisprudența recentă pentru a clarifica 
drepturile pasagerilor aerieni și pentru a 
consolida măsurile de punere în execuție;

2. subliniază nevoia de a revizui 
regulamentele integrând în acestea, după 
evaluarea consecințelor și a avantajelor 
estimate pentru pasageri, jurisprudența 
recentă1 pentru a clarifica drepturile 
pasagerilor aerieni și pentru a consolida 
măsurile de punere în execuție;
__________________
1 În special cauzele conexate C 402/07 și 
C 432/07 Sturgeon

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că domeniul de 
aplicare, definiția și identificarea a ceea 
ce este acoperit de termenul 
„circumstanțe extraordinare” trebuie să 
fie clar indicate în orice viitoare 
modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 261/2004 pentru a împiedica 
companiile aeriene să introducă 
revendicări abuzive legate de 
circumstanțele care au condus la anulări 
sau întârzieri; invită, în continuare, 
Comisia să reevalueze răspunderea 
nelimitată a transportatorilor aerieni în 
ceea ce privește dreptul la deservire în 
circumstanțe extraordinare, dincolo de 
controlul transportatorului aerian;

Or. en
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Amendamentul 12
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. constată că încă există incertitudini 
referitoare la obligația de a informa 
pasagerii cu privire la drepturile acestora; 
solicită Comisiei să clarifice obligația de a 
informa pasagerii în temeiul 
articolului 14 alineatul (2), considerând-o 
îndeplinită atunci când pasagerii au fost 
informați în mod adecvat în momentul 
rezervării, fie prin primirea unei broșuri 
informative referitoare la rezervare în 
cadrul unei agenții de voiaj, fie prin 
lecturarea informațiilor și acceptarea 
acestora anterior realizării rezervării 
online; și, în plus, în momentul în care 
compania aeriană a anunțat în aeroport 
că zborul întârzie și că informații 
suplimentare privind drepturile 
pasagerilor pot fi găsite într-un loc clar 
indicat, în aeroport;

Or. en

Amendamentul 13
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că informațiile care 
detaliază drepturile pasagerilor ar trebui 
să fie comunicate în mod simplu, adecvat 
și inteligibil pe parcursul etapelor-cheie 
ale călătoriei, începând cu momentul în 
care pasagerii se gândesc să rezerve un 
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bilet; subliniază faptul că transportatorii 
aerieni ar trebui să asigure, în fiecare 
aeroport în care operează, prezența 
personalului de contact care poate lua 
decizii imediate în cazul în care apar 
perturbări, în special în ceea ce privește 
asistența, rambursarea, redirecționarea și 
refacerea rezervării, primind, de 
asemenea, plângerile înaintate;

Or. en

Amendamentul 14
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. salută angajamentul asumat de 
Comisie de a analiza și a revizui 
regulamentele actuale privind drepturile 
pasagerilor aerieni, vizând îmbunătățirea 
situației pasagerilor, în special în caz de 
întârziere prelungită sau anulare; 
consideră că o aplicare corectă a 
normelor existente de către statele 
membre și transportatori, aplicarea unor 
mijloace simple și suficiente de 
despăgubire și furnizarea de informații 
exacte pasagerilor cu privire la drepturile 
lor ar trebui să fie pietrele de temelie 
pentru recâștigarea încrederii 
pasagerilor;

Or. en

Amendamentul 15
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că pasagerii trebuie 
să fie imediat informați cu privire la orice 
întârziere a călătoriei, la motivele 
amânării sau anulării, la durata estimată 
a întârzierii și la opțiunile alternative de 
călătorie, inclusiv la alte forme de 
transport, dacă este posibil, indicând 
faptul că pasagerii au dreptul să aleagă 
dintre trei opțiuni: rambursarea biletului, 
acceptarea unui itinerariu alternativ sau 
efectuarea unei noi rezervări; 

Or. el

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

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. consideră că trebuie asigurată o 
definiție clară a celor mai frecvenți 
termeni care servesc la stabilirea 
răspunderii transportatorilor și/sau a 
drepturilor adecvate ale pasagerilor; 
printre aceștia se numără termenii 
„zbor”, „redirecționare”, „conexiune”, 
„deviere”, „anulare”, „întârziere 
prelungită”, „program” și „destinație 
finală”;

Or. en

Amendamentul 17
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită Comisiei să clarifice faptul că, 
în cazul în care un zbor de legătură 
întârzie sau este anulat din cauza unei 
circumstanțe extraordinare, compania 
aeriană poate face referire la respectiva 
circumstanță extraordinară pentru primul 
zbor care succede zborului de legătură;

Or. en

Amendamentul 18
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază dreptul pasagerilor de a 
accesa cu ușurință informații obiective și 
exacte cu privire la impactul asupra 
mediului și la eficiența energetică 
implicate de călătorie, informații care ar 
trebui să fie menționate în mod clar pe 
site-urile internet ale transportatorilor 
aerieni, precum și pe bilete; solicită 
Comisiei și transportatorilor aerieni să 
susțină eforturile continue depuse în 
această direcție;

Or. en

Amendamentul 19
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. apreciază diversitatea drepturilor 
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pasagerilor în funcție de diferitele moduri 
de transport, de exemplu feroviar, aerian, 
maritim și rutier, printre altele; cu toate 
acestea, consideră că este necesară o 
abordare holistică pentru a integra toate 
drepturile pasagerilor, în special dreptul 
la compensații, la rambursare, la 
informare, printre altele, într-un cadru 
legislativ consolidat și cuprinzător;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază proliferarea pe scară largă 
a clauzelor abuzive în contractele de
transport aerian și o extindere a 
jurisprudenței naționale care interzice 
anumite clauze utilizate în mod regulat de 
companiile aeriene; în consecință, 
îndeamnă Comisia să abordeze această 
problemă prin crearea unor liste negre cu 
clauze abuzive specifice din sectorul 
transportului aerian; în special, invită 
Comisia să includă în domeniul de 
aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 261/2004 aspectele contractuale legate 
de transferabilitatea biletelor, 
circumstanțele legate de forța majoră, 
reprogramarea unilaterală a zborurilor, 
interzicerea utilizării biletelor în mod 
separat cu excepția cazului în care se 
aplică criterii foarte limitate și obiective 
legate de neprezentare, bagajul 
deteriorat/trimis cu întârziere/manipulat 
greșit și restricțiile nerezonabile cu privire 
la bagajul de mână;

Or. en
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Amendamentul 21
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. solicită Comisiei să prezinte orientări 
privind interpretarea corectă a termenului 
„circumstanțe extraordinare”;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. constată că hotărârile recente ale 
Curții de Justiție a UE cu privire la 
drepturile pasagerilor la compensații în 
caz de întârziere confirmă principiul 
tratamentului egal în cazul zborurilor 
anulate și al zborurilor cu o întârziere mai 
mare de trei ore; prin urmare, îndeamnă 
Comisia să propună măsuri de 
compensare a pasagerilor ale căror 
zboruri au întârziat mai mult de trei ore, 
fără a anula dreptul de transfer la 
următorul zbor disponibil;

Or. en

Amendamentul 23
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides
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Proiect de aviz
Punctul 2d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. solicită Comisiei să indice în 
continuare chestiunile care necesită 
clarificări suplimentare;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2e. sugerează că s-ar putea realiza studii 
suplimentare pentru a analiza 
posibilitatea și fezabilitatea stabilirii unui 
singur instrument legislativ care să 
cuprindă toate dispozițiile și principiile 
privind drepturile consumatorilor în 
aviația civilă, vizând reducerea 
fragmentării și reconcilierea 
neconcordanțelor existente în diferite 
domenii ale drepturilor pasagerilor;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că, din cauza practicilor
comerciale existente, este posibil ca
consumatorii să înțeleagă sau să prevadă

3. constată că practicile comerciale 
existente (de exemplu taxe de înregistrare, 
taxe de îmbarcare cu prioritate, taxe 
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cu dificultate toate componentele tarifelor 
aeriene finale și subliniază nevoia de a 
garanta transparența prețurilor, cum ar fi 
prin dispozițiile referitoare la serviciile de 
transport de pasageri din Directiva privind 
drepturile consumatorilor, adoptată recent;

pentru procesarea plății cu cardul, taxe 
pentru bagaje, taxe pentru respectarea 
legislației UE sau blocarea unei sume 
duble față de prețul biletului în contul 
bancar al pasagerului pentru o anumită 
perioadă de timp) conduc la diferențe 
substanțiale între prețul promovat și 
prețul final, astfel îngreunând 
posibilitatea consumatorilor de a înțelege 
și a prevedea toate componentele tarifelor 
aeriene finale și, prin urmare, subliniază 
nevoia de a garanta transparența prețurilor, 
în mod similar cu dispozițiile referitoare la
serviciile de transport de pasageri din 
Directiva privind drepturile 
consumatorilor, adoptată recent;

Or. en

Amendamentul 26
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că, din cauza practicilor 
comerciale existente, este posibil ca 
consumatorii să înțeleagă sau să prevadă cu 
dificultate toate componentele tarifelor 
aeriene finale și subliniază nevoia de a 
garanta transparența prețurilor, cum ar fi 
prin dispozițiile referitoare la serviciile de 
transport de pasageri din Directiva privind 
drepturile consumatorilor, adoptată recent;

3. constată că, din cauza practicilor 
comerciale existente, este posibil ca 
consumatorii să înțeleagă sau să prevadă cu 
dificultate toate componentele tarifelor 
aeriene finale și subliniază nevoia de a 
garanta transparența prețurilor, cum ar fi 
prin dispozițiile referitoare la serviciile de 
transport de pasageri din Directiva privind 
drepturile consumatorilor, adoptată recent;
se opune taxării nejustificate, de exemplu 
în cazul suprataxelor excesive aplicate 
cardurilor de credit, în special atunci 
când se achiziționează mai mult de un 
bilet;

Or. en
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Amendamentul 27
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că, din cauza practicilor 
comerciale existente, este posibil ca 
consumatorii să înțeleagă sau să prevadă 
cu dificultate toate componentele tarifelor 
aeriene finale și subliniază nevoia de a 
garanta transparența prețurilor, cum ar fi 
prin dispozițiile referitoare la serviciile de 
transport de pasageri din Directiva privind 
drepturile consumatorilor, adoptată recent;

3. constată că, din cauza practicilor 
comerciale existente, este posibil ca 
consumatorii să fie înșelați cu privire la 
componentele tarifelor aeriene finale; 
subliniază nevoia de a garanta transparența 
prețurilor, cum ar fi prin dispozițiile 
referitoare la serviciile de transport de 
pasageri din Directiva privind drepturile 
consumatorilor, adoptată recent, care 
indică faptul că, înainte ca un 
consumator să fie obligat printr-un 
contract sau printr-o ofertă, comerciantul 
trebuie să transmită consumatorului 
prețul total inclusiv taxele; insistă asupra 
faptului că prețul promovat trebuie să 
reflecte în mod corect prețul final;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. fără a aduce atingere libertății 
companiilor aeriene de a-și stabili ratele 
și prețurile, serviciile care nu sunt 
opționale și care fac parte integrantă din 
călătoria cu avionul, cum ar fi 
înregistrarea sau numărul minim de un 
bagaj înregistrat la îmbarcare, nu ar 
trebui să facă obiectul unor taxe 
suplimentare;
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Or. en

Amendamentul 29
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază nevoia de a adopta măsuri 
pentru a asigura transparența prețurilor, 
cum ar fi dispozițiile privind serviciile de 
transport de pasageri din Directiva 
privind drepturile consumatorilor recent 
adoptată, precum și pentru a proteja 
pasagerii împotriva clauzelor contractuale 
abuzive aplicate de companiile aeriene, 
care includ taxe suplimentare 
nerestricționate pentru servicii de bază, de 
exemplu taxe exorbitante pentru plata cu 
cardul de credit și impunerea unor 
restricții nerezonabile cu privire la 
bagajul de mână și lucrurile personale, 
inclusiv cumpărăturile efectuate în 
aeroport;

Or. en

Amendamentul 30
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că prețurile 
prezentate trebuie să corespundă tuturor 
serviciilor aeriene și nu ar trebui să 
reprezinte un mijloc de a induce în eroare 
consumatorii; îndeamnă Comisia, în 
consecință, să intensifice controalele 
aplicate site-urilor de internet ale 
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companiilor aeriene; 

Or. el

Amendamentul 31
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei să abordeze 
proliferarea clauzelor abuzive din 
contractele transportatorilor aerieni, cum 
ar fi netransferabilitatea biletelor și 
cerința abuzivă privind obligația 
pasagerilor de a folosi biletul de plecare 
pentru a putea folosi biletul de întoarcere;

Or. en

Amendamentul 32
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea de a informa 
mai bine pasagerii cu privire la drepturile 
lor, prin campanii de informare în 
aeroporturi, dar și prin consolidarea, mai 
ales din punctul de vedere al vizibilității, a 
obligațiilor de informare ale companiilor 
aeriene și ale agențiilor de voiaj, atât la 
sediile fizice, cât și pe internet;

Or. fr
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Amendamentul 33
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită Comisiei să creeze un adevărat 
portal multilingv de informare cu privire 
la drepturile pasagerilor aerieni, care să 
faciliteze accesul la formularul unic de 
reclamații și la punctele de contact ale 
organismelor naționale de execuție;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază nevoia de a asigura coerența 
dintre protecția juridică pentru călătorii 
care achiziționează pachete de servicii și 
pasagerii care achiziționează doar 
transportul, urmând, astfel, tendințele 
actuale de pe piață și evitând orice 
discriminare a pasagerilor pe baza 
modalității de achiziționare a biletului;

4. subliniază nevoia de a asigura coerența 
dintre diferite legislații privind drepturile 
pasagerilor aerieni și, în special, dintre 
protecția juridică pentru călătorii care 
achiziționează pachete de servicii și lipsa 
unei protecții similare pentru pasagerii 
care achiziționează doar transportul, 
urmând, astfel, tendințele actuale de pe 
piață care arată că, tot mai mult, 
consumatorii își organizează călătoria ei 
înșiși și evitând orice discriminare a 
pasagerilor pe baza modalității de 
achiziționare a biletului sau concurența 
neloială între diferiți furnizori de servicii 
(transportatori aerieni, agenții de voiaj 
sau operatori de turism); în special, 
îndeamnă Comisia să propună măsuri 
obligatorii care să asigure că pasagerii 
care achiziționează doar transportul 
beneficiază de aceeași protecție ca 
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pasagerii care achiziționează pachete de 
servicii, în caz de faliment al companiei 
aeriene;

Or. en

Amendamentul 35
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. îndeamnă Comisia să propună ca 
transportatorii aerieni să fie obligați să 
furnizeze o garanție finală care să 
acopere pagubele aduse pasagerilor de 
transportatorii aerieni în cazul 
falimentului, al insolvabilității sau al 
retragerii licenței de funcționare;

Or. en

Amendamentul 36
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază faptul că pasagerilor cu 
mobilitate redusă sau cu dizabilități 
trebuie să li se acorde oportunități egale 
de călătorie și acces nelimitat la servicii;

Or. el

Amendamentul 37
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să elaboreze orientări 
pentru interpretarea Regulamentului (CE) 
nr. 1107/2006 cu privire la drepturile 
persoanelor cu mobilitate redusă pe durata 
călătoriei pe calea aerului, în special în 
ceea ce privește dispozițiile referitoare la 
siguranță și la persoanele însoțitoare;

5. solicită Comisiei să elaboreze orientări 
pentru interpretarea Regulamentului (CE) 
nr. 1107/2006 cu privire la drepturile 
persoanelor cu mobilitate redusă pe durata 
călătoriei pe calea aerului, în special în 
ceea ce privește dispozițiile referitoare la 
siguranță și la persoanele însoțitoare; 
constată că, din cauza vârstei, copii ar 
trebui considerați PMR, în măsura în care 
vârsta acestora le limitează capacitatea de 
a folosi mijloacele de transport public în 
mod independent și, în schimb, reduce 
mobilitatea adultului în a cărui 
responsabilitate se află;

Or. en

Amendamentul 38
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să elaboreze orientări 
pentru interpretarea Regulamentului (CE) 
nr. 1107/2006 cu privire la drepturile 
persoanelor cu mobilitate redusă pe durata 
călătoriei pe calea aerului, în special în 
ceea ce privește dispozițiile referitoare la 
siguranță și la persoanele însoțitoare;

5. solicită Comisiei să elaboreze orientări 
pentru interpretarea Regulamentului (CE) 
nr. 1107/2006 cu privire la drepturile 
persoanelor cu mobilitate redusă pe durata 
călătoriei pe calea aerului, în special în 
ceea ce privește dispozițiile referitoare la 
siguranță și la persoanele însoțitoare; 
împărtășește opinia Comisiei potrivit 
căreia definiția actuală a termenului 
„pasageri cu mobilitate redusă” (PMR) 
nu ar trebui să fie restricționată; solicită 
Comisiei să coopereze cu organismele 
responsabile cu aplicarea și cu 
organizațiile reprezentative relevante 
pentru a îmbunătăți acest regulament;
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Or. en

Amendamentul 39
Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să elaboreze orientări 
pentru interpretarea Regulamentului (CE) 
nr. 1107/2006 cu privire la drepturile 
persoanelor cu mobilitate redusă pe durata 
călătoriei pe calea aerului, în special în 
ceea ce privește dispozițiile referitoare la 
siguranță și la persoanele însoțitoare;

5. solicită Comisiei să elaboreze orientări 
pentru interpretarea Regulamentului (CE) 
nr. 1107/2006 cu privire la drepturile 
persoanelor cu mobilitate redusă pe durata 
călătoriei pe calea aerului, în special în 
ceea ce privește dispozițiile referitoare la 
siguranță și la persoanele însoțitoare;
solicită Comisiei să identifice categoriile 
de persoane cu mobilitate redusă și 
circumstanțele în care acestea ar putea 
compromite siguranța zborului;

Or. el

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

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că introducerea unei 
definiții stricte a ceea ce se înțelege prin 
„persoană cu handicap” sau „persoană 
cu mobilitate redusă” va submina scopul 
definiției actuale de a asigura asistență 
amplă grupurilor relevante care necesită 
asistență specială; totuși, sugerează 
luarea în considerare a posibilității ca 
persoanele în vârstă care nu au o 
mobilitate redusă, femeile însărcinate și 
copiii neînsoțiți să fie incluși în definiție, 
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eventual reprezentând „pasageri cu nevoi 
speciale”;

Or. en

Amendamentul 41
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să elaboreze orientări 
pentru interpretarea Regulamentului 
(CE) nr. 261/2004, în special cu privire la 
definiția termenilor „circumstanțe 
extraordinare”, „nivelul asistenței și al 
îngrijirii” și „dreptul la despăgubire”;

Or. en

Amendamentul 42
María Irigoyen Pérez, Louis Grech, Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază nevoia de a asigura o 
protecție specială grupurilor de 
consumatori vulnerabili, în special 
persoanelor cu handicap și persoanelor 
cu mobilitate redusă; subliniază faptul că 
aceste grupuri vulnerabile au nevoie de 
garanții suplimentare atunci când își 
exercită drepturile ca pasageri și solicită 
Comisiei, statelor membre și 
transportatorilor aerieni să respecte 
aceste drepturi;

Or. en
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Amendamentul 43
Konstantinos Poupakis

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să organizeze 
campanii specifice de informare și 
sensibilizare referitoare la drepturile 
pasagerilor aerieni în toate statele 
membre, dat fiind faptul că exercitarea 
drepturilor de către pasageri depinde de 
cunoașterea acestora; 

Or. el

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

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită Comisiei să introducă măsuri 
obligatorii pentru companiile aeriene și 
pentru aeroporturi, în vederea 
armonizării politicilor acestora, în special 
în ceea ce privește procedurile de 
rezervare, procedurile de solicitare de 
asistență și politicile de control al 
securității, precum și să asigure o 
informare mai amplă cu privire la aceste 
chestiuni, începând cu momentul 
rezervării și până când pasagerii cu 
mobilitate redusă (denumiți în continuare 
PMR) și, eventual, pasagerii cu nevoi 
speciale părăsesc aeroportul din punctul 
de destinație, în vederea garantării unor 
oportunități de călătorie egale și 
nediscriminatorii, precum și pentru a 
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permite PMR să afle la ce anume să se 
aștepte din partea diferitelor companii 
aeriene și aeroporturi;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. subliniază faptul că formarea 
personalului transportatorilor aerieni și a 
personalului din aeroporturi joacă un rol 
esențial în garantarea unei aplicări 
eficiente a tuturor părților 
Regulamentului (CE) nr. 1107/2006 și 
este cel mai rentabil mijloc de a asigura 
nediscriminarea; prin urmare, subliniază 
faptul că o formare adecvată a 
personalului din aeroporturi și a 
însoțitorilor de zbor trebuie asigurată în 
strânsă cooperare cu organizațiile 
reprezentative ale persoanelor cu 
mobilitate redusă;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. consideră că este deosebit de necesar 
să se îmbunătățească accesibilitatea 
informațiilor destinate PMR și/sau 
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persoanelor cu handicap și să se adapteze 
informațiile transmise într-o formă pe 
care acestea să o poată înțelege;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. subliniază faptul că este necesar să se 
asigure că echipamentul de mobilitate nu 
este considerat și/sau tratat ca bagaj 
obișnuit, ci ca instrument indispensabil 
pentru independența pasagerului, care 
este de neînlocuit pentru acesta; din acest 
motiv, subliniază faptul că echipamentul 
de mobilitate ar trebui să fie manipulat cu 
atenție de către un personal instruit, 
conform unor proceduri armonizate 
stricte privind îmbarcarea și debarcarea, 
permițând pasagerilor să folosească acest 
echipament o perioadă cât mai 
îndelungată;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. consideră că este esențial să se asigure 
că persoanele care au nevoie de oxigen 
medical atunci când călătoresc, pasagerii 
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obezi și cei care necesită prezența unui 
însoțitor nu trebuie să plătească taxe 
suplimentare sau să li se refuze 
îmbarcarea decât din motive legate strict 
de siguranță;

Or. en

Amendamentul 49
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. încurajează Comisia să colaboreze cu 
statele membre pentru a identifica și a 
depăși deficiențele organismelor naționale 
care gestionează plângerile și ale 
procedurile aferente și să asigure 
coordonarea corespunzătoare a legislației 
referitoare la drepturile pasagerilor
aerieni cu măsurile preconizate ale UE
privind mecanismele alternative de 
soluționare a litigiilor.

6. subliniază faptul că posibilitățile 
consumatorilor de a-și revendica 
drepturile ar trebui să fie sporite; 
încurajează, prin urmare, Comisia să
propună măsuri pentru stabilirea unor 
proceduri independente și accesibile de 
gestionare a plângerilor și a unor 
mijloace de despăgubire care să asigure 
protecția efectivă a drepturilor pasagerilor
și să garanteze că aceștia primesc în mod 
eficient și la timp compensațiile la care au 
dreptul; solicită organismelor naționale 
responsabile cu aplicarea sau unui nou 
organism de aplicare al UE să îi asiste pe 
consumatori în ceea ce privește 
plângerile, în special la nivel 
transfrontalier.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să propună măsuri 
pentru stabilirea unor proceduri 
armonizate și accesibile de gestionare a 
plângerilor și a unor mijloace de 
despăgubire care să asigure protecția 
efectivă a drepturilor pasagerilor și să 
garanteze că aceștia primesc în mod 
eficient și la timp compensațiile la care au 
dreptul.

Or. en

Amendamentul 51
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază faptul că toate companiile 
aeriene care zboară către și din Uniunea 
Europeană trebuie să fie obligate să 
participe la mecanisme alternative de 
soluționare a litigiilor; subliniază faptul 
că organismul care organizează această 
soluționare alternativă a litigiilor ar 
trebui să fie independent de companiile 
aeriene; subliniază faptul că deciziile 
adoptate de acest organism ar trebui să fie 
obligatorii atât pentru consumator, cât și 
pentru compania aeriană.

Or. en

Amendamentul 52
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită asigurarea unei consecvențe 
adecvate între legislația privind drepturile 
pasagerilor aerieni și măsurile 
preconizate ale UE privind despăgubirea 
colectivă, în vederea garantării eficiente a 
drepturilor pasagerilor și a soluționării 
problemei companiilor care ignoră în mod 
sistematic aceste drepturi.

Or. en

Amendamentul 53
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să analizeze 
posibilitatea de a crea o unitate centrală 
la nivelul UE care să asigure aplicarea 
uniformă și rapidă a drepturilor 
consumatorilor în calitate de pasageri 
aerieni.

Or. en

Amendamentul 54
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei și statelor membre să 
consolideze cooperarea și schimbul de 
informații între organismele naționale de 
execuție, luând în considerare mai ales 
formarea unei rețele după modelul Solvit.
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Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. constată că termenele-limită până la 
care transportatorii și organismele 
naționale responsabile cu aplicarea 
răspund pasagerilor au o durată prea 
îndelungată și diferă semnificativ de la un 
transportator/ONA la altul și, din acest 
motiv, invită Comisia să stabilească 
termene fixe pentru a răspunde 
plângerilor pasagerilor, similar celorlalte 
reglementări privind drepturile 
pasagerilor.

Or. en

Amendamentul 56
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. propune introducerea unui premiu 
european pentru compania aeriană cea 
mai accesibilă consumatorilor, acordat 
anual companiei care prezintă cele mai 
bune experiențe cu privire la gradul de 
accesibilitate pentru consumatori.

Or. en
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Amendamentul 57
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. regretă faptul că lipsa rapidității și a 
eficacității în tratarea plângerilor este o 
sursă de nemulțumire majoră pentru 
pasageri; consideră, prin urmare, că 
organismele naționale de execuție ar 
trebui să fie dotate cu suficiente resurse 
materiale și umane și să dispună de 
competențe de sancționare proporționale.

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. subliniază faptul că transportatorii 
aerieni trebuie să asigure prezența cel 
puțin a unui reprezentant și/sau birou de 
reclamații în fiecare aeroport în care 
operează, pentru a asigura asistență 
imediată pasagerilor care se confruntă cu 
o perturbare a zborului (zborurilor) sau 
ale căror drepturi au fost încălcate.

Or. en

Amendamentul 59
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)



AM\886324RO.doc 33/33 PE478.422v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. salută intenția Comisiei de a evalua 
proporționalitatea răspunderii nelimitate 
cu privire la dreptul la asistență în caz de 
catastrofe naturale majore.

Or. en


