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Predlog spremembe 1
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja pomen odpravljanja obstoječih 
vrzeli pri izvajanju in izvrševanju Uredbe 
(ES) št. 261/2004 in Uredbe (ES) 
št. 1107/2006 o pravicah letalskih potnikov 
v državah članicah, saj te vrzeli prispevajo 
k pravni negotovosti in ovirajo učinkovito 
varstvo potrošnikov;

1. poudarja pomen odpravljanja obstoječih 
vrzeli pri izvajanju in izvrševanju Uredbe 
(ES) št. 261/2004 in Uredbe (ES) 
št. 1107/2006 o pravicah letalskih potnikov 
v državah članicah, saj te vrzeli prispevajo 
k pravni negotovosti in ovirajo učinkovito 
varstvo potrošnikov; spodbuja Komisijo, 
naj ukrepa zoper tiste države članice, ki 
ne izvajajo te zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 2
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Róża grofica Thun und Hohenstein, María 
Irigoyen Pérez, Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja pomembnost enotnega 
izvajanja v vseh državah članicah ter 
učinkovitih, odvračilnih in sorazmernih 
kazni, da bi ustvarili močne ekonomske 
spodbude za letalske prevoznike in vse 
druge povezane akterje, da delujejo v 
skladu z določbami;

Or. en

Predlog spremembe 3
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da so enaki pogoji v interesu 
tako potnikov v zračnem prometu kot 
letalskih prevoznikov; zato poudarja, da je 
treba Uredbo (ES) št. 261/2004 in Uredbo 
(ES) št. 1107/2006 o pravicah potnikov v 
zračnem prometu izvajati v vseh državah 
članicah enako in pravilno; poziva 
Komisijo, naj aktivneje uporablja svoje 
pristojnosti pri sprožanju postopkov v 
primeru kršitev zoper države članice, ki ne 
upoštevajo uredb;

Or. en

Predlog spremembe 4
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ob upoštevanju dejstva, da učinkovito 
izvajanje Uredbe 261/2004 močno ovira 
pomanjkljivo zagotavljanje informacij 
potnikom, poudarja, da je treba zagotoviti, 
da bodo potniki, zlasti tisti najbolj ranljivi, 
pravočasno prejeli natančne informacije, 
da lahko ugotovijo, ali so bile njihove 
pravice ustrezno upoštevane in na koga se 
lahko obrnejo, če niso zadovoljni;

Or. en

Predlog spremembe 5
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), María Irigoyen Pérez, Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)



AM\886324SL.doc 5/31 PE478.422v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. ugotavlja, da se izvršilni ukrepi le 
redko izvajajo in se močno razlikujejo v 
različnih državah članicah;zato spodbuja 
Komisijo, naj sodeluje s pristojnimi 
organi in nacionalnimi izvršilnimi organi 
(v nadaljevanju: NIO) z namenom 
spodbujanja enotnih sankcij in 
spremljanja kršitev;

Or. en

Predlog spremembe 6
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. predlaga razmislek o možnosti, da bi 
bile odločitve NIO zavezujoče, da bi jih 
sodišča priznavala, letalski prevozniki in 
drugi povezani akterji pa upoštevali in 
ravnali v skladu z njimi;

Or. en

Predlog spremembe 7
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Róża grofica Thun und Hohenstein, Matteo 
Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 1 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1d. ob upoštevanju dejstva, da učinkovito 
uporabo Uredbe 261/2004 močno ovira 
pomanjkljivo zagotavljanje informacij 
potnikom, poudarja, da je treba zagotoviti, 
da bodo potniki pravočasno prejeli 
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natančne informacije, da lahko ugotovijo, 
ali so bile njihove pravice ustrezno 
upoštevane in na koga se lahko obrnejo, 
če niso zadovoljni. Informacije o pravicah 
in postopkih za pridobitev pomoči v 
primerih velike zamude ali odpovedi letov 
ter za odškodninske zahtevke morajo biti 
jasno navedene ob rezervaciji, prijavi in 
vkrcanju ter natisnjene na vozovnicah, pri 
čemer morajo biti celovite in potrošniku 
razumljive. Prizadevanja za objavo pravic 
potnikov bi bilo mogoče okrepiti in pri tem 
sodelovati z drugimi akterji v verigi, na 
primer s sodelovanjem med nacionalnimi 
organi, potrošniškimi organizacijami, 
NIO, letališči, letalskimi prevozniki, 
agenti in organizatorji potovanj;

Or. en

Predlog spremembe 8
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Róża grofica Thun und Hohenstein, María 
Irigoyen Pérez, Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 1 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1e. ugotavlja, da bo za morebitni pregled 
Uredbe 261/2004 in Uredbe 1107/2006 
potreben čas; zato poziva Komisijo, naj 
razmisli o uvedbi dopolnilnih začasnih 
ukrepov za boljšo uporabo in izvajanje teh 
uredb; meni, da bi ti ukrepi lahko 
vključevali posodabljanje in objavljanje 
informativnih gradiv o pravicah potnikov 
na spletnem mestu Evropske komisije ter 
spodbujanje razprav in sodelovanja med 
državami članicami, NIO, potrošniškimi 
organizacijami in letalskimi prevozniki, 
da bi razširjali najboljše prakse in dosegli 
soglasje o spornih delih zakonodaje;

Or. en
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Predlog spremembe 9
Róża grofica Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba pregledati omenjeni 
uredbi in vanju vključiti nedavno sodno 
prakso ter tako jasneje določiti pravice 
potnikov in okrepiti izvršilne ukrepe;

2. poudarja, da je treba pregledati omenjeni 
uredbi in vanju vključiti nedavno sodno 
prakso ter tako jasneje določiti pravice 
potnikov in okrepiti izvršilne ukrepe;
poudarja, da je treba priznati pravico 
potnikov, da na letalo nesejo blago, ki ga 
kupijo na letališču, in da potnikom za to 
ne bi smeli dodatno zaračunavati;

Or. en

Predlog spremembe 10
Bernadette Vergnaud

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je treba pregledati omenjeni 
uredbi in vanju vključiti nedavno sodno 
prakso ter tako jasneje določiti pravice 
potnikov in okrepiti izvršilne ukrepe;

2. poudarja, da je treba pregledati omenjeni 
uredbi in po oceni verjetnih posledic in 
koristi za potnike vanju vključiti nedavno 
sodno prakso1 ter tako jasneje določiti 
pravice potnikov in okrepiti izvršilne 
ukrepe;

__________________
1 na primer združena primera C 402/07 in 
C 432/07 Sturgeon

Or. fr

                                               
1
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Predlog spremembe 11
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Róża grofica Thun und Hohenstein, María 
Irigoyen Pérez, Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da je treba pri vseh 
prihodnjih spremembah Uredbe 261/2004 
jasno navesti področje uporabe, 
opredelitev in opis pojma „izredne 
razmere“, da letalski prevozniki ne bi 
mogli zlorabljati tega pojma pri 
pojasnjevanju okoliščin, ki so povzročile 
odpovedi ali zamude; poleg tega poziva 
Komisijo, naj znova preuči neomejeno 
odgovornost letalskih prevoznikov glede 
pravice do oskrbe v izrednih razmerah, ki 
jih prevoznik ne more nadzirati;

Or. en

Predlog spremembe 12
Cornelis de Jong, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ugotavlja, da še vedno obstajajo 
nejasnosti v zvezi z obveznostjo 
obveščanja potnikov o njihovih pravicah; 
poziva Komisijo, naj pojasni obveznost 
obveščanja potnikov v skladu s 
členom 14(2) tako, da šteje, da je 
obveznost izpolnjena, ko so potniki 
ustrezno obveščeni ob rezervaciji, pri 
čemer prejmejo informativno brošuro ob 
rezervaciji v potovalni agenciji ali morajo 
informacije prebrati in sprejeti, preden 
lahko rezervirajo vozovnico v spletu; 
poleg tega morajo imeti v primeru, ko 
letalski prevoznik na letališču najavi, da 
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bo imel let zamudo, potniki dostop do 
dodatnih informacij o pravicah potnikov 
na jasno označeni lokaciji na letališču;

Or. en

Predlog spremembe 13
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da je treba informacije o 
pravicah potnikov posredovati na 
preprost, ustrezen in razumljiv način na 
vseh ključnih točkah potovanja od 
trenutka, ko potnik razmišlja o rezervaciji 
vozovnice; poudarja, da bi morali letalski 
prevozniki na vsakem letališču, na 
katerem delujejo, zagotoviti kontaktne 
osebe, ki bi sprejemale takojšnje odločitve 
v primeru motenj, zlasti kar zadeva 
pomoč, povračilo stroškov, spremembe 
poti in ponovne rezervacije, in pri katerih 
bi bilo mogoče podati pritožbe;

Or. en

Predlog spremembe 14
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. pozdravlja prizadevanja Komisije za 
analizo in pregled obstoječih uredb o 
pravicah potnikov v zračnem prometu, da 
bi izboljšali položaj potnikov, zlasti v 
primeru velikih zamud ali odpovedi; meni, 
da bi moralo ponovno pridobivanje 



PE478.422v01-00 10/31 AM\886324SL.doc

SL

zaupanja potnikov temeljiti na pravilni 
uporabi obstoječih pravil s strani držav 
članic in letalskih prevoznikov, 
preprostem izvrševanju zadostnih 
nadomestil ter zagotavljanju natančnih 
informacij potnikom o njihovih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 15
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja, da morajo biti potniki 
pravočasno obveščeni o zamudah na 
potovanju, razlogih za zamudo ali 
odpoved, pričakovanem trajanju zamude 
in nadomestnih možnostih potovanja, 
vključno z drugimi oblikami prevoza, 
kadar je to mogoče, pri čemer je treba 
poudariti, da imajo potniki pravico izbirati 
med tremi možnostmi: lahko se jim 
povrnejo stroški vozovnice, lahko izberejo 
nadomestni načrt potovanja ali 
rezervirajo novo vozovnico;

Or. el

Predlog spremembe 16
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Róża grofica Thun und Hohenstein, María 
Irigoyen Pérez, Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. meni, da je treba jasno opredeliti 
pojme, ki se najpogosteje uporabljajo pri 
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ugotavljanju odgovornosti prevoznika 
in/ali ustreznih pravic potnikov, pri čemer 
gre med drugim za pojme, kot so „let“, 
„sprememba poti“, „vmesni let za zvezo“, 
„preusmeritev“, „odpoved“, „velika 
zamuda“, „vozni red“ in „končni 
namembni kraj“;

Or. en

Predlog spremembe 17
Cornelis de Jong, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poziva Komisijo, naj pojasni, da se 
lahko letalski prevoznik v primeru zamude 
ali odpovedi enega leta v povezavi zaradi 
izrednih razmer na te izredne razmere 
sklicuje za prvi naslednji let v isti 
povezavi;

Or. en

Predlog spremembe 18
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja, da imajo potniki pravico do 
preprostega dostopa do natančnih in 
objektivnih informacij o vplivu na okolje 
in energetski učinkovitosti njihovega 
potovanja, ki morajo biti jasno vidne na 
spletnih mestih letalskih prevoznikov in 
na samih vozovnicah; poziva Komisijo in 
letalske prevoznike, naj podprejo 
obstoječa prizadevanja v tej smeri;
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Or. en

Predlog spremembe 19
Louis Grech, María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. se zaveda, da imajo potniki različne 
pravice glede na različne načine prevoza, 
kot so med drugim železniški, zračni, 
morski in kopenski promet; vseeno meni, 
da je potreben celosten pristop, da bi vse 
pravice potnikov, med drugim pravico do 
odškodnine, do povračila stroškov in do 
informacij, povezali v celovit in trden 
zakonodajni okvir;

Or. en

Predlog spremembe 20
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Róża grofica Thun und Hohenstein, Matteo 
Salvini, María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. opozarja na vse več nepoštenih 
pogojev v pogodbah letalskih prevoznikov 
in na naraščanje števila primerov pred 
nacionalnimi sodišči, ki prepovedujejo 
uporabo nekaterih pogojev, ki jih letalski
prevozniki redno uporabljajo; zato poziva 
Komisijo, naj pripravi črno listo 
posameznih nepoštenih pogojev v sektorju 
letalskega prometa; zlasti poziva Komisijo, 
naj v področje uporabe Uredbe 261/2004 
vključi pogodbena vprašanja v zvezi s 
prenosljivostjo vozovnic, primeri višje sile, 
enostranskim prelaganjem letov, 
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prepovedjo ločene uporabe vozovnic, 
razen če je ta utemeljena v skladu z zelo 
omejenimi in objektivnimi merili za 
„neizkoriščene vozovnice“, neustreznim 
ravnanjem s prtljago/zamudami pri 
dostavi prtljage/poškodovano prtljago ter 
nerazumnimi omejitvami glede ročne 
prtljage;

Or. en

Predlog spremembe 21
Cornelis de Jong, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2c. poziva Komisijo, naj pripravi smernice 
za pravilno razlago pojma „izredne 
razmere“;

Or. en

Predlog spremembe 22
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Róża grofica Thun und Hohenstein, María 
Irigoyen Pérez, Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. ugotavlja, da je Sodišče Evropske 
unije v zadnjih sodbah o pravicah 
potnikov do odškodnine v primeru zamud 
potrdilo načelo enake obravnave v 
primeru odpovedi letov in letov z več kot 
triurno zamudo; zato poziva Komisijo, naj 
predlaga ukrepe v zvezi z odškodninami 
potnikom na letih z več kot triurno 
zamudo, pri čemer naj se ohrani pravica 
do premestitve potnikov na naslednji 
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razpoložljivi let;

Or. en

Predlog spremembe 23
Cornelis de Jong, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2d. poziva Komisijo, naj dodatno pojasni, 
katera vprašanja je morda treba še 
razrešiti;

Or. en

Predlog spremembe 24
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Róża grofica Thun und Hohenstein, María 
Irigoyen Pérez, Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 2 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2e. predlaga, naj se dodatno raziščejo 
možnosti in priložnosti za uvedbo enega 
samega zakonodajnega instrumenta, ki bi 
vključeval vse določbe in načela v zvezi s 
pravicami potrošnikov v civilnem zračnem 
prometu, da bi bila ureditev manj 
razdrobljena in da bi odpravili 
nedoslednosti na različnih področjih 
pravic potnikov;

Or. en

Predlog spremembe 25
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), María Irigoyen Pérez, Cornelis de Jong, 
Matteo Salvini
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da lahko sedanja tržna praksa 
potrošnikom otežuje razumevanje ali 
predvidevanje vseh komponent, iz katerih 
sestojijo končne letalske prevoznine, ter
poudarja, da je treba zagotoviti preglednost 
cen, podobno kot urejajo določbe o 
storitvah potniškega prevoza v nedavno 
sprejeti direktivi o pravicah potrošnikov;

3. ugotavlja, da sedanja tržna praksa (npr. 
pristojbine ob prijavi, prednostnem 
vkrcanju, za prtljago in za skladnost z 
zakonodajo EU ali blokiranje dvakratnika 
cene vozovnice na bančnem računu 
potnika za določeno obdobje) vodi do 
bistvenih razlik med oglaševano in 
končno ceno ter tako potrošnikom otežuje 
razumevanje ali predvidevanje vseh
komponent, iz katerih sestojijo končne 
letalske prevoznine, zato poudarja, da je 
treba zagotoviti preglednost cen, podobno 
kot urejajo določbe o storitvah potniškega 
prevoza v nedavno sprejeti direktivi o 
pravicah potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 26
Róża grofica Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da lahko sedanja tržna praksa 
potrošnikom otežuje razumevanje ali 
predvidevanje vseh komponent, iz katerih 
sestojijo končne letalske prevoznine, ter 
poudarja, da je treba zagotoviti preglednost 
cen, podobno kot urejajo določbe o 
storitvah potniškega prevoza v nedavno 
sprejeti direktivi o pravicah potrošnikov;

3. ugotavlja, da lahko sedanja tržna praksa 
potrošnikom otežuje razumevanje ali 
predvidevanje vseh komponent, iz katerih 
sestojijo končne letalske prevoznine, ter 
poudarja, da je treba zagotoviti preglednost 
cen, podobno kot urejajo določbe o 
storitvah potniškega prevoza v nedavno 
sprejeti direktivi o pravicah potrošnikov;
nasprotuje neupravičenemu 
zaračunavanju pristojbin, kot so 
prekomerna doplačila v primeru plačila s 
kreditno kartico, zlasti pri nakupu več kot 
1 vozovnice;
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Or. en

Predlog spremembe 27
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da lahko sedanja tržna praksa 
potrošnikom otežuje razumevanje ali 
predvidevanje vseh komponent, iz katerih 
sestojijo končne letalske prevoznine, ter
poudarja, da je treba zagotoviti preglednost 
cen, podobno kot urejajo določbe o 
storitvah potniškega prevoza v nedavno 
sprejeti direktivi o pravicah potrošnikov;

3. ugotavlja, da lahko sedanja tržna praksa 
potrošnike zavaja glede vseh komponent, 
iz katerih sestojijo končne letalske 
prevoznine; poudarja, da je treba zagotoviti 
preglednost cen, podobno kot urejajo 
določbe o storitvah potniškega prevoza v 
nedavno sprejeti direktivi o pravicah 
potrošnikov, ki določa, da mora trgovec 
potrošniku zagotoviti informacije o skupni 
ceni, vključno z davki, preden postane 
pogodba ali ponudba za potrošnika 
zavezujoča; vztraja, da mora oglaševana 
cena pošteno odražati končno ceno;

Or. en

Predlog spremembe 28
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Róża grofica Thun und Hohenstein, María 
Irigoyen Pérez, Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. brez poseganja v pravico letalskih 
prevoznikov, da svobodno določijo 
prevoznine in tarife, meni, da obvezne 
storitve, ki so neločljiv del potovanja v 
zračnem prometu, kot so stroški prijave ali 
vsaj enega kosa oddane prtljage, ne bi 
smele biti predmet doplačil;

Or. en
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Predlog spremembe 29
Cornelis de Jong, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba sprejeti ukrepe 
za zagotavljanje preglednosti cen, kot 
urejajo določbe o storitvah potniškega 
prevoza v nedavno sprejeti direktivi o 
pravicah potrošnikov, in zaščititi potnike 
pred nepoštenimi pogoji v pogodbah 
letalskih prevoznikov, vključno z 
neomejenimi doplačili za osnovne storitve, 
kot so ogromne provizije za plačilo s 
kreditnimi karticami in nerazumne 
omejitve glede ročne prtljage in osebnih 
predmetov, vključno z blagom, ki ga 
potniki kupijo na letališču;

Or. en

Predlog spremembe30
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da morajo navedene 
prevoznine vključevati vse storitve 
letalskega prevoznika in ne smejo služiti 
zavajanju potrošnikov; v skladu s tem 
poziva Komisijo, naj okrepi preverjanje 
spletnih mest letalskih prevoznikov; 

·
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Or. el

Predlog spremembe 31
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva Komisijo, naj ukrepa v zvezi z 
razširjenimi nepoštenimi pogoji v 
pogodbah letalskih prevoznikov, kot sta 
neprenosljivost vozovnic in nepravična 
zahteva, da lahko potniki s povratno 
vozovnico vozovnico za povratni let 
uporabijo le, če so predhodno uporabili 
vozovnico za odhodni let;

Or. en

Predlog spremembe 32
Bernadette Vergnaud

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je treba v okviru 
informacijskih kampanj na letališčih ter z 
uvedbo strožjih obveznosti za letalske 
prevoznike in potovalne agencije glede 
jasnosti informacij na kraju samem in v 
spletu potnike bolje ozavestiti o njihovih 
pravicah;

Or. fr



AM\886324SL.doc 19/31 PE478.422v01-00

SL

Predlog spremembe 33
Bernadette Vergnaud

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva Komisijo, naj vzpostavi zares 
večjezični portal za obveščanje o pravicah 
letalskih potnikov, na katerem bodo 
preprosto dostopni standardni obrazci za 
zahtevke in kontaktne točke nacionalnih 
izvršilnih organov;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Róża grofica Thun und Hohenstein, María 
Irigoyen Pérez, Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba zagotoviti skladnost 
med pravnim varstvom potnikov v okviru 
paketnih potovanj in potnikov, ki zakupijo 
samo sedež na letalu, ter tako slediti 
trendom na trgu potovanj in preprečiti 
vsakršno diskriminacijo potnikov na 
podlagi vrste vozovnice, ki jo kupijo;

4. poudarja, da je treba zagotoviti skladnost 
med različnimi zakonskimi ureditvami 
pravic potnikov v zračnem prometu in 
zlasti med pravnim varstvom potnikov v 
okviru paketnih potovanj in neobstojem 
podobnega varstva potnikov, ki zakupijo 
samo sedež na letalu, ter tako slediti 
trendom na trgu potovanj, na katerem 
potniki potovanja vse pogosteje urejajo 
sami, in preprečiti vsakršno diskriminacijo 
potnikov na podlagi vrste vozovnice, ki jo 
kupijo, ali nepošteno konkurenco med 
različnimi ponudniki storitev (letalskimi 
prevozniki, potovalnimi agencijami ali 
organizatorji potovanj); zlasti poziva 
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Komisijo, naj predlaga zavezujoče ukrepe, 
s katerimi bi v primeru nesolventnosti 
letalskega prevoznika potnikom, ki 
zakupijo samo sedež na letalu, zagotovili 
enako učinkovito varstvo, kot je že 
zagotovljeno potnikom v okviru paketnih 
potovanj;

Or. en

Predlog spremembe 35
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj predlaga, da 
morajo letalski prevozniki obvezno 
zagotoviti končno jamstvo za kritje 
obveznosti letalskih prevoznikov do 
potnikov v primeru nesolventnosti, stečaja 
ali odvzema obratovalnega dovoljenja;

Or. en

Predlog spremembe 36
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba potnikom z 
omejeno mobilnostjo ali invalidnim 
potnikom zagotoviti enake možnosti 
potovanja in neomejen dostop do storitev;

Or. el
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Predlog spremembe 37
Róża grofica Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj pripravi smernice 
za razlago Uredbe (ES) št. 1107/2006 o 
pravicah letalskih potnikov z omejeno 
mobilnostjo, zlasti njenih določb o varnosti 
in spremljevalnih osebah;

5. poziva Komisijo, naj pripravi smernice 
za razlago Uredbe (ES) št. 1107/2006 o 
pravicah letalskih potnikov z omejeno 
mobilnostjo, zlasti njenih določb o varnosti 
in spremljevalnih osebah; meni, da bi 
morali majhne otroke zaradi njihove 
starosti obravnavati kot osebe z omejeno 
mobilnostjo, ker zaradi svoje starosti ne 
morejo samostojno uporabljati javnega 
prevoza in ker se zaradi tega zmanjša 
gibljivost odraslih, ki skrbijo za te otroke;

Or. en

Predlog spremembe 38
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj pripravi smernice 
za razlago Uredbe (ES) št. 1107/2006 o 
pravicah letalskih potnikov z omejeno 
mobilnostjo, zlasti njenih določb o varnosti 
in spremljevalnih osebah;

5. poziva Komisijo, naj pripravi smernice 
za razlago Uredbe (ES) št. 1107/2006 o 
pravicah letalskih potnikov z omejeno 
mobilnostjo, zlasti njenih določb o varnosti 
in spremljevalnih osebah; se strinja s 
Komisijo, da obstoječe opredelitve pojma 
„potniki z omejeno mobilnostjo“ ne bi 
smeli omejiti; poziva Komisijo, naj 
sodeluje z izvršilnimi organi in ustreznimi 
predstavniškimi organizacijami, da bi 
zagotovila boljše izvajanje te uredbe;

Or. en
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Predlog spremembe 39
Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poziva Komisijo, naj pripravi smernice 
za razlago Uredbe (ES) št. 1107/2006 o 
pravicah letalskih potnikov z omejeno 
mobilnostjo, zlasti njenih določb o varnosti 
in spremljevalnih osebah;

5. poziva Komisijo, naj pripravi smernice 
za razlago Uredbe (ES) št. 1107/2006 o 
pravicah letalskih potnikov z omejeno 
mobilnostjo, zlasti njenih določb o varnosti 
in spremljevalnih osebah; poziva Komisijo, 
naj opredeli kategorije oseb z omejeno 
mobilnostjo in okoliščine, v katerih bi 
lahko ogrozile varnost leta;

Or. el

Predlog spremembe 40
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Róża grofica Thun und Hohenstein, María 
Irigoyen Pérez, Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da bo uvedba stroge opredelitve 
pojma „invalidna oseba“ ali „oseba z 
omejeno mobilnostjo“ spodkopala namen 
obstoječe opredelitve, ki je zagotoviti 
obsežno pomoč ustreznim skupinam, ki 
potrebujejo posebno pomoč; vseeno 
predlaga razmislek o tem, ali je treba v 
opredelitev pojma vključiti starejše, 
katerih mobilnost ni omejena, nosečnice 
in otroke brez spremstva, po možnosti v 
okviru pojma „potniki s posebnimi 
potrebami“;

Or. en
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Predlog spremembe 41
Róża grofica Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj oblikuje smernice 
za razlago Uredbe (ES) 261/2004, zlasti v 
zvezi z opredelitvami pojmov „izredne 
razmere“, raven „pomoči in oskrbe“ in 
„pravica do nadomestila“;

Or. en

Predlog spremembe 42
María Irigoyen Pérez, Louis Grech, Christel Schaldemose

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba posebej zaščititi 
ranljive skupine potrošnikov, zlasti 
invalidne osebe in osebe z omejeno 
mobilnostjo; poudarja, da je treba tem 
ranljivim skupinam zagotoviti dodatna 
jamstva, kadar uveljavljajo svoje pravice 
kot potniki, in poziva Komisijo, države 
članice in letalske prevoznike, naj 
izvršujejo te pravice;

Or. en

Predlog spremembe 43
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj organizira 
usmerjene kampanje za obveščanje in 
ozaveščanje o pravicah letalskih potnikov 
v vseh državah članicah, saj lahko potniki 
svoje pravice uveljavljajo le, če jih 
poznajo; 

Or. el

Predlog spremembe 44
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Róża grofica Thun und Hohenstein, María 
Irigoyen Pérez, Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poziva Komisijo, naj uvede zavezujoče 
ukrepe za letalske prevoznike in letališča, 
da bodo ti uskladili svoje politike, zlasti v 
zvezi s postopki rezervacije, postopki za 
pridobivanje pomoči in politikami 
varnostnega nadzora, ter bolje obveščali 
potnike z omejeno mobilnostjo in po 
potrebi potnike s posebnimi potrebami o 
teh vprašanjih vse od trenutka rezervacije 
vozovnice do odhoda teh oseb z letališča v 
končnem namembnem kraju, da bodo 
imele te osebe enake možnosti potovanja 
brez diskriminacije ter da bodo lahko 
potniki z omejeno mobilnostjo vedeli, kaj 
lahko pričakujejo od različnih letalskih 
prevoznikov in na različnih letališčih;

Or. en
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Predlog spremembe 45
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Róża grofica Thun und Hohenstein, María 
Irigoyen Pérez, Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poudarja, da je usposabljanje osebja 
letalskih prevoznikov in letališč ključno za 
učinkovito izvajanje vseh delov 
Uredbe 2207/2006 ter je stroškovno 
najučinkovitejša metoda za preprečevanje 
diskriminacije; zato poudarja, da je treba 
v sodelovanju s predstavniškimi 
organizacijami oseb z omejeno 
mobilnostjo zagotoviti ustrezno 
usposabljanje osebja na letališčih in 
letalih;

Or. en

Predlog spremembe 46
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Róża grofica Thun und Hohenstein, Cornelis 
de Jong, Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. meni, da je treba nujno izboljšati 
dostopnost informacij za osebe z omejeno 
mobilnostjo in/ali invalidne osebe ter jim 
informacije zagotoviti na tak način, da jih 
lahko razumejo;

Or. en

Predlog spremembe 47
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Róża grofica Thun und Hohenstein, María 
Irigoyen Pérez, Cornelis de Jong, Matteo Salvini
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. poudarja, da je treba zagotoviti, da 
oprema za gibanje ne šteje in/ali se 
obravnava kot običajna prtljaga, temveč 
kot nepogrešljivo orodje za neodvisnost, ki 
je za potnika nenadomestljivo;zato 
poudarja, da bi moralo za opremo za 
gibanje skrbeti usposobljeno osebje v 
skladu s strogimi in usklajenimi postopki 
za vkrcanje in izkrcanje, da bi lahko 
potniki to opremo uporabljali čim dlje;

Or. en

Predlog spremembe 48
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Róża grofica Thun und Hohenstein, María 
Irigoyen Pérez, Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 5 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5f. meni, da je treba zagotoviti, da se 
osebam, ki med potovanjem potrebujejo 
kisik za medicinske namene, predebelim 
potnikom in potnikom, ki morajo potovati 
s pomočnikom, ne zaračunavajo doplačila 
in se jim ne zavrne vkrcanje, razen iz 
izključno varnostnih razlogov;

Or. en

Predlog spremembe 49
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 6



AM\886324SL.doc 27/31 PE478.422v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. spodbuja Komisijo, naj v sodelovanju z 
državami članicami ugotovi ter odpravi 
pomanjkljivosti v nacionalnih organih in 
postopkih za obravnavanje pritožb ter naj 
zagotovi ustrezno usklajenost zakonodaje 
o pravicah letalskih potnikov s 
pričakovanimi ukrepi EU o nadomestnih 
mehanizmih za reševanje sporov.

6. poudarja, da je treba potrošnikom 
zagotoviti več možnosti, da zahtevajo svoje 
pravice; zato spodbuja Komisijo, naj 
predlaga ukrepe za uvedbo dostopnih in 
neodvisnih postopkov za obravnavanje 
pritožb ter mehanizmov za odškodnine, s 
katerimi bo zagotovljeno učinkovito 
varstvo pravic potnikov ter pravočasne in 
učinkovite odškodnine, do katerih so 
upravičeni; poziva nacionalne izvršne 
organe ali novi izvršni organ EU, naj 
pomagajo potrošnikom v postopkih 
pritožb, zlasti čezmejnih;

Or. en

Predlog spremembe 50
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Róża grofica Thun und Hohenstein, María 
Irigoyen Pérez, Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj predlaga ukrepe 
za uvedbo usklajenih in dostopnih 
postopkov za obravnavanje pritožb ter 
mehanizmov za odškodnine, s katerimi bo 
zagotovljeno učinkovito varstvo pravic 
potnikov ter pravočasne in učinkovite 
odškodnine, do katerih so upravičeni;

Or. en

Predlog spremembe 51
Cornelis de Jong, Kiriakos Triantafilidis (Kyriacos Triantaphyllides)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da mora biti sodelovanje v 
mehanizmih za alternativno reševanje 
sporov obvezno za vse letalske prevoznike, 
ki letijo v Evropsko unijo in iz nje; 
poudarja, da mora biti organ, ki 
organizira tako alternativno reševanje 
sporov, neodvisen od letalskih 
prevoznikov; poudarja, da morajo biti 
odločitve tega organa zavezujoče za 
potrošnika in letalskega prevoznika;

Or. en

Predlog spremembe 52
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. zahteva ustrezno usklajenost 
zakonodaje o pravicah letalskih potnikov s 
pričakovanimi ukrepi EU za kolektivne 
odškodnine, da bi učinkovito zaščitili 
pravice potnikov in se zoperstavili tistim 
podjetjem, ki sistematično zanemarjajo te 
pravice;

Or. en

Predlog spremembe 53
Christel Schaldemose, María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo, naj preuči možnost 
oblikovanja osrednje enote EU, ki bi 
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zagotavljala enotno in hitro izvrševanje 
pravic potrošnikov, ki so potniki v 
zračnem prometu;

Or. en

Predlog spremembe 54
Bernadette Vergnaud

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva Komisijo in države članice, naj 
okrepijo sodelovanje in izmenjavo 
informacij med nacionalnimi izvršilnimi 
organi, na primer z zagotavljanjem 
spletnega dostopa po vzoru mreže Solvit;

Or. fr

Predlog spremembe 55
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Róża grofica Thun und Hohenstein, María 
Irigoyen Pérez, Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. ugotavlja, da so roki za odgovor 
letalskih prevoznikov in nacionalnih 
izvršilnih organov potnikom predolgi in se 
za posamezne letalske 
prevoznike/nacionalne izvršilne organe 
bistveno razlikujejo, zato poziva Komisijo, 
naj določi roke za odgovor na pritožbe 
potnikov, podobno kot v drugih uredbah o 
pravicah potnikov;

Or. en
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Predlog spremembe 56
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. predlaga uvedbo evropske nagrade za 
potrošniku najprijaznejšega letalskega 
prevoznika, ki bi jo vsako leto podelili 
letalskemu prevozniku, ki je najbolj 
prijazen do potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 57
Bernadette Vergnaud

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. je zaskrbljen, ker dolgotrajno in 
neučinkovito obravnavanje pritožb in 
reševanje sporov povzročata veliko 
nezadovoljstva med potniki; v skladu s 
tem meni, da je treba nacionalnim 
izvršilnim organom zagotoviti dovolj virov 
in kadrov ter ustrezne pristojnosti za 
izrekanje kazni; 

Or. fr

Predlog spremembe 58
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Róża grofica Thun und Hohenstein, María 
Irigoyen Pérez, Cornelis de Jong, Matteo Salvini

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. poudarja, da morajo letalski 
prevozniki zagotoviti vsaj enega 
predstavnika in/ali službo za pritožbe na 
vsakem letališču, na katerem opravljajo 
dejavnost, da zagotovijo takojšnjo pomoč 
potnikom, katerih potovanje je bilo 
prekinjeno ali katerih pravice so bile 
kršene;

Or. en

Predlog spremembe 59
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. pozdravlja namero Komisije, da oceni, 
ali je neomejena odgovornost glede 
pravice do oskrbe v velikih naravnih 
katastrofah sorazmeren ukrep;

Or. en


