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Изменение 1
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. признава факта, че с влизането в 
сила на регламентите за водния и 
автомобилния транспорт съответно 
през декември 2012 г. и март 2013 г., 
ЕС ще установи първото в света 
интегрирано пространство за права 
на пътниците за всички видове 
транспорт; отбелязва, че няма да е 
необходимо съответното 
законодателство на ЕС да се прилага 
напълно по съвместен и съгласуван 
начин от всички държави членки с 
цел да се гарантира успешното 
преобразуване на политиката на ЕС 
относно превоза на пътници от 
стратегически чисто модална към 
интермодална;

Or. en

Изменение 2
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че след като 
регламентите, засягащи правата на 
пътниците и транспорта, влязат в 
сила, Комисията, съвместно с 
държавите членки, трябва да 
извърши непосредствена оценка на 
прилагането им на практика;

Or. el
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Изменение 3
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. настоятелно приканва Комисията 
да провежда непрекъснато обстойни 
консултации с всички заинтересовани 
страни в туристическата индустрия, 
особено с потребителите и 
стопанските субекти, относно 
прилагането на правата и 
обезщетяването, с оглед осигуряване 
на приемането на един общ опростен, 
стандартен и изчерпателен подход 
към правата на туристите като 
потребители;

Or. en

Изменение 4
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 2 – алинея 1 (нова)

Проектостановище Изменение

приканва Комисията да разгледа 
възможността за въвеждане на 
допълнителни мерки за подобряване 
на прилагането и изпълнението на 
законодателството относно правата 
на пътниците; тези мерки може да 
включват поддържането на 
актуални, публикувани на уебсайта на 
ЕК информационни документи 
относно правата на пътниците, 
както и насърчаване на дискусиите и 
сътрудничеството между държавите 
членки, националните 
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правоприлагащи органи, 
организациите на потребителите и 
транспортните компании с цел 
разпространяване на най-добри 
практики и постигане на съгласие по 
спорните части от 
законодателството;

Or. en

Изменение 5
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 2 – алинея 2 (нова)

Проектостановище Изменение

подчертава значението на единни, 
ефективни, възпиращи и 
пропорционални санкции с оглед 
създаването на условия на 
равнопоставеност и на силни 
икономически стимули за всички 
участници с цел спазване на 
разпоредбите относно правата на 
пътниците;

Or. en

Изменение 6
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че потребителите имат 
право на ефективна и еднаква защита, 
независимо кой вид транспорт ползват; 
призовава за създаване на единен 
регламент, който да обхваща всички 
разпоредби и принципи на правата на 

3. подчертава, че потребителите имат 
правото на високо ниво на ефективна и 
еднаква минимална защита, независимо 
кой вид транспорт ползват; призовава за 
създаване на единен регламент, който да 
обхваща всички минимални разпоредби 
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пътниците, за да се намали 
разпокъсаността и да се изгладят 
несъответствията в различните 
аспекти на правата на пътниците;

и принципи на правата на пътниците, 
заедно с конкретни мерки за всеки вид 
транспорт;

Or. en

Изменение 7
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че потребителите имат 
право на ефективна и еднаква защита, 
независимо кой вид транспорт ползват; 
призовава за създаване на единен 
регламент, който да обхваща всички
разпоредби и принципи на правата на 
пътниците, за да се намали 
разпокъсаността и да се изгладят 
несъответствията в различните аспекти 
на правата на пътниците;

3. подчертава, че потребителите имат 
право на ефективна и еднаква защита, 
независимо кой вид транспорт ползват; 
призовава за по-голямо обединяване на
разпоредбите и принципите на 
правата на пътниците в различните 
видове транспорт, за да се намали 
разпокъсаността и да се изгладят 
несъответствията в различните аспекти 
на правата на пътниците; подчертава, 
че подобно обединяване по никакъв 
начин не следва да доведе до 
намаляване на съществуващите права 
на пътниците в който и да било вид 
транспорт, а напротив, следва да 
доведе до уеднаквяване на тези права в 
съответствие с най-високите 
стандарти; счита преди всичко, че 
определенията за закъснения и 
отмяна не следва да създават 
каквито и да било изкривявания 
между правата, приложими в 
различните видове транспорт.

Or. en

Изменение 8
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че потребителите имат 
право на ефективна и еднаква защита, 
независимо кой вид транспорт ползват; 
призовава за създаване на единен 
регламент, който да обхваща всички 
разпоредби и принципи на правата на 
пътниците, за да се намали 
разпокъсаността и да се изгладят 
несъответствията в различните аспекти 
на правата на пътниците;

3. подчертава, че потребителите имат 
право на ефективна и еднаква защита, 
независимо кой вид транспорт ползват; 
призовава за създаване на единен 
регламент, който да обхваща всички 
разпоредби и принципи на правата на 
пътниците, за да се намали 
разпокъсаността и да се изгладят 
несъответствията в различните аспекти 
на правата на пътниците, без да се 
накърняват съществуващите права;

Or. en

Изменение 9
Adam Bielan

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че потребителите имат 
право на ефективна и еднаква защита, 
независимо кой вид транспорт ползват;
призовава за създаване на единен 
регламент, който да обхваща всички 
разпоредби и принципи на правата на 
пътниците, за да се намали
разпокъсаността и да се изгладят
несъответствията в различните аспекти 
на правата на пътниците;

3. подчертава, че потребителите имат 
право на ефективна защита, независимо 
кой вид транспорт ползват; призовава за
правилното прилагане на всички 
разпоредби и принципи на правата на 
пътниците и за отстраняване на 
несъответствията в различните аспекти 
на правата на пътниците;

Or. pl

Изменение 10
María Irigoyen Pérez
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че потребителите имат 
право на ефективна и еднаква защита, 
независимо кой вид транспорт ползват;
призовава за създаване на единен 
регламент, който да обхваща всички 
разпоредби и принципи на правата на 
пътниците, за да се намали 
разпокъсаността и да се изгладят 
несъответствията в различните аспекти 
на правата на пътниците;

3. подчертава, че потребителите имат 
право на ефективна и еднаква защита, 
независимо кой вид транспорт ползват;
призовава за създаване на единен 
регламент, който да обхваща всички 
разпоредби и принципи на правата на 
пътниците, по специално на 
пътниците в уязвимо положение, за 
да се намали разпокъсаността и да се 
изгладят несъответствията в различните 
аспекти на правата на пътниците;

Or. es

Изменение 11
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че потребителите имат 
право на ефективна и еднаква защита, 
независимо кой вид транспорт ползват;
призовава за създаване на единен 
регламент, който да обхваща всички 
разпоредби и принципи на правата на 
пътниците, за да се намали 
разпокъсаността и да се изгладят 
несъответствията в различните аспекти 
на правата на пътниците;

3. подчертава, че потребителите имат 
право на ефективна и еднаква защита, 
независимо кой вид транспорт ползват;
предлага да се извършат 
допълнителни изследвания, за да се 
проучи възможността и 
целесъобразността за създаване на 
единен регламент, който да обхваща 
всички разпоредби и принципи на 
правата на пътниците, за да се намали 
разпокъсаността и да се изгладят 
несъответствията в различните аспекти 
на правата на пътниците;

Or. en
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Изменение 12
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава необходимостта от 
подходящи схеми за компенсиране на 
потребителите за отмяна и 
закъснения във времето за пътуване, 
причинени от доставчика на услуги;

Or. en

Изменение 13
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. По-специално пътниците следва 
да получат следните права, които 
досега не са били предвидени:
- в случай на отказване на достъп на 
борда при водния и железопътния 
транспорт, пътниците следва винаги 
да могат да избират между 
възстановяване на стойността на 
билета или премаршрутиране (при 
първа възможност или промяна на 
резервацията в по-късен, удобен за 
пътника момент), да получат 
подходящи грижи и да получат 
обезщетение или ползи, договорени с 
превозвача. За пътниците в 
автобусния транспорт правата 
следва да бъдат разширени, така че да 
включват това право на 
премаршрутиране;
- за железопътния и въздушния 
транспорт информацията относно 
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промени в разписанието и очакваното 
време на пристигане в точки на 
прекачване следва да се дава възможно 
по-рано и най-късно 30 минути след 
часа на отпътуване по разписание.

Or. en

Изменение 14
Bernadette Vergnaud

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3. подчертава необходимостта от 
ефективно прилагане и укрепване на 
законодателството в областта на 
прозрачността на цените, за да се 
осигури на всички потребители, 
включително на лица с намалена 
подвижност и уязвими потребители, 
гарантирана възможност за 
резервиране на пътуване въз основа на 
обявената цена, която трябва да 
съответства точно на 
окончателната цена, включваща 
всички такси и допълнителни 
разходи;

Or. fr

Изменение 15
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава, че прозрачността по 
отношение на общите цени на 
билетите и включеното в тях, е от 
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съществено значение, за да се даде 
възможност на пътниците да 
направят напълно информиран избор 
преди закупуването на билети и да се 
избегне объркване и недоверие по 
отношение на транспортните 
услуги;

Or. el

Изменение 16
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. призовава Комисията да изясни 
определението на понятието 
„извънредни обстоятелства“; счита, 
че пътниците във всички видове 
транспорт следва да имат правото 
на настаняване в случай на 
извънредни обстоятелства, 
ограничено до 150 ЕUR на нощувка за 
максимум седем нощувки;

Or. en

Изменение 17
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. настоятелно призовава 
Комисията да разшири своята 
дейност по отношение на 
мониторинга на интернет 
страниците на компаниите и 
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доставчиците на транспортни 
услуги, така че да се увеличи 
прозрачността за пътниците, 
особено по отношение на покупките 
на билети онлайн, и да се гарантира, 
че те не биват подвеждани по 
какъвто и да било начин, например по
отношение на предварително 
отбелязани онлайн полета, 
допълнителни такси, за които те не 
са били надлежно информирани 
предварително, или допълнителни 
такси за използване на определени 
методи на плащане (например 
кредитни карти);

Or. el

Изменение 18
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Проектостановище
Параграф 3 в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. отбелязва наличието на проблем 
по отношение на действащия 
Регламент (ЕО) 261/2004, когато 
въздушните превозвачи извън ЕИП 
откажат да платят обезщетение на 
пътниците, които летят от трети 
страни към Съюза, когато извършват 
услуги на въздушен превозвач от 
името на въздушните превозвачи от 
ЕИП; призовава Комисията да 
подобри тази ситуация чрез 
прилагане на важния принцип, че 
оператор от ЕС, с когото пътникът е 
сключил договор, трябва да гарантира 
спазването на правата на пътниците 
в ЕС, дори когато самият оператор 
на ЕС не е отговорен за извършването 
на транспорта;

Or. en
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Изменение 19
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава за пълното прилагане, във 
всички видове транспорт, във всички 
държави членки, както и във всички 
трансгранични пътувания, на десетте 
права на пътниците съгласно 
публикуваното съобщение на 
Комисията;

4. призовава за пълното прилагане, във 
всички видове транспорт, във всички 
държави членки, както и във всички 
трансгранични пътувания, на десетте 
права на пътниците съгласно 
публикуваното съобщение на 
Комисията; препоръчва при 
провеждане на кампанията си за 
повишаване на осведомеността на 
обществеността относно правата на 
пътниците в ЕС, Комисията да 
обмисли сериозно приемането на 
Хартата за правата на гражданите, 
предложена в неотдавнашното 
становище на Европейския 
парламент относно „Доклад за 
гражданството на ЕС за 2010 г.: 
премахване на пречките за 
упражняване на правата на 
гражданите на ЕС“; счита, че 
включването на правата на 
пътниците в ЕС в този предложен 
наръчник за гражданите ще бъде от 
съществено значение за гарантиране 
на пълната информираност на 
гражданите за това какво предвижда 
и какво не предвижда 
законодателството на ЕС, когато се 
сблъскват с проблеми по време на 
пътуванията си;

Or. en

Изменение 20
Adam Bielan
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава за пълното прилагане, във 
всички видове транспорт, във всички 
държави членки, както и във всички
трансгранични пътувания, на десетте 
права на пътниците съгласно 
публикуваното съобщение на 
Комисията;

4. призовава за прилагане по 
отношение на отделни транспортни 
средства във всички държави членки и 
при трансгранични пътувания, на 
десетте права на пътниците съгласно 
публикуваното съобщение на 
Комисията;

Or. pl

Изменение 21
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 4 – алинея 1 (нова)

Проектостановище Изменение

подчертава широкото 
разпространение на нелоялни условия 
в договорите за транспорт и 
увеличаването на забраната в 
националните съдебни практики на 
определени редовно използвани 
условия; настоятелно призовава 
Комисията да разгледа този въпрос, 
като състави черен списък на 
нелоялните условия в транспортния 
сектор, по-специално по отношение 
на договорни въпроси, свързани с 
прехвърляемостта на билетите, 
форсмажорни обстоятелства, 
едностранна реорганизация на пътни 
маршрути, забраната да се използват 
билетите отделно, освен ако не се 
основава на много ограничени и 
обективни критерии за неявяване, 
разпоредбите, свързани с нередности 
по отношение на багажа, забавянето 
или повреждането му и необосновани 
ограничения за ръчния багаж на борда 
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на самолети;

Or. en

Изменение 22
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 4 – алинея 2 (нова)

Проектостановище Изменение

отбелязва, че съществуващите 
търговски практики (като такси за 
регистрация за полета, такси за 
качване на борда с приоритет, такси 
за плащане с карта, такси за багаж, 
такси за спазване на европейското 
законодателство или блокиране за 
известно време на банковата сметка 
на пътника в двойно по-голям от 
цената на билета размер) водят до 
съществена разлика между обявената 
и окончателната цена, 
затруднявайки по този начин 
разбирането или предвиждането от 
страна на потребителите на всички 
компоненти на окончателните цени; 
поради това подчертава 
необходимостта да се гарантира 
ефективното изпълнение и прилагане 
на законодателството относно 
прозрачността на цените;

Or. en

Изменение 23
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 4 – алинея 3 (нова)
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Проектостановище Изменение

подчертава необходимостта да се 
осигури съгласуваност между 
различните правни разпоредби 
относно правата на пътниците и да 
се гарантира, че пътниците, които 
купуват услугата „само място“, са 
също толкова защитени, колкото 
пътниците, използващи 
туристически пакети, в случай на 
обявяване в неплатежоспособност на 
дружествата или загуба на 
оперативния лиценз, с цел да се 
избегне всякакъв вид дискриминация 
спрямо пътниците на основата на 
начина на закупуване на билета или 
нелоялна конкуренция между 
различните доставчици на услуги; 

Or. en

Изменение 24
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава, че прилагането на 
съществуващите права на 
пътниците трябва да бъде ключов 
приоритет. Националните 
правоприлагащи органи следва да 
работят в тясно сътрудничество и 
следва да разполагат с достатъчно 
средства и ресурси за гарантиране на 
ефективно правоприлагане.
Ефективното правоприлагане 
намалява необходимостта от 
допълнителни задължения на 
стопанските субекти за докладване, 
предвидени от Комисията.
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Or. en

Изменение 25
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. настоява за по-добра защита на 
пътниците при последователното 
използване на различни видове 
транспорт по време на едно пътуване 
и за наличие на един интегриран 
билет, както и за това, в такива 
случаи пътниците да се възползват 
от най-високите права, приложими в 
един от тези видове транспорт;

Or. en

Изменение 26
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава необходимостта да се 
гарантира, че пътниците ще са 
информирани за тези свои права, преди 
да си закупят туристически услуги, 
както и че такава информация ще е 
налична през различните етапи от 
пътуването; призовава за действия, 
които да укрепят ролята на 
потребителските центрове в 
разрешаването на проблеми и спорове 
на потребителите, както и да 
гарантират, че съществуват ефективни 
механизми за алтернативно разрешаване 
на спорове и колективно обезщетение; 

5. подчертава необходимостта да се 
гарантира, че пътниците ще са 
информирани за тези свои права, преди 
да си закупят туристически услуги, 
както и че такава информация ще е 
лесно разбираема и налична през 
различните етапи от пътуването; 
призовава за действия, които да укрепят 
ролята на потребителските центрове в 
разрешаването на проблеми и спорове 
на потребителите, както и да 
гарантират, че съществуват ефективни 
механизми за алтернативно разрешаване 
на спорове и колективно обезщетение; 
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призовава, във връзка с това, за 
създаване на единен уебсайт за 
помощни услуги, свързани с правата 
на пътниците(\www.travel.eu);

призовава, във връзка с това, за 
създаване на уебсайтове за помощни 
услуги във всяка една държава членка;

Or. en

Изменение 27
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава необходимостта да се 
гарантира, че пътниците ще са 
информирани за тези свои права, преди 
да си закупят туристически услуги, 
както и че такава информация ще е 
налична през различните етапи от 
пътуването; призовава за действия, 
които да укрепят ролята на 
потребителските центрове в 
разрешаването на проблеми и спорове 
на потребителите, както и да 
гарантират, че съществуват ефективни 
механизми за алтернативно разрешаване 
на спорове и колективно обезщетение; 
призовава, във връзка с това, за 
създаване на единен уебсайт за 
помощни услуги, свързани с правата на 
пътниците(\www.travel.eu);

5. подчертава необходимостта да се 
гарантира, че пътниците ще получат 
своевременна и точна информация 
относно тези свои права, преди да си 
закупят туристически услуги, както и че 
такава информация, особено по 
отношение на правата и процедурите 
за получаване на помощ в случай на 
голямо закъснение/отмяна, както и по 
отношение на искането за получаване 
на обезщетение, ще е посочена ясно, 
по разбираем и достъпен за 
потребителя начин и ще е налична 
през различните етапи от пътуването; 
призовава за действия, които да укрепят 
ролята на потребителските центрове в 
разрешаването на проблеми и спорове 
на потребителите, както и да 
гарантират, че съществуват ефективни 
механизми за алтернативно разрешаване 
на спорове и колективно обезщетение; 
призовава, във връзка с това, за 
създаване на единен уебсайт за 
помощни услуги, свързани с правата на 
пътниците(\www.travel.eu);

Or. en
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Изменение 28
Bernadette Vergnaud

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава необходимостта да се 
гарантира, че пътниците ще са 
информирани за тези свои права, преди 
да си закупят туристически услуги, 
както и че такава информация ще е 
налична през различните етапи от 
пътуването; призовава за действия, 
които да укрепят ролята на 
потребителските центрове в 
разрешаването на проблеми и спорове 
на потребителите, както и да 
гарантират, че съществуват ефективни 
механизми за алтернативно разрешаване 
на спорове и колективно обезщетение; 
призовава, във връзка с това, за 
създаване на единен уебсайт за 
помощни услуги, свързани с правата на 
пътниците(\www.travel.eu);

5. подчертава необходимостта да се 
гарантира, че пътниците ще са 
информирани за тези свои права, преди 
да си закупят туристически услуги, 
както и че такава информация ще е 
налична през различните етапи от 
пътуването; призовава за действия, 
които да укрепят ролята на 
потребителските центрове в 
разрешаването на проблеми и спорове 
на потребителите, както и да 
гарантират, че съществуват ефективни 
механизми за алтернативно разрешаване 
на спорове и колективно обезщетение; 
призовава, във връзка с това, за 
създаване на единен уебсайт за 
помощни услуги, свързани с правата на 
пътниците, достъпен на всички 
официални езици на ЕС 
(\www.travel.eu);

Or. fr

Изменение 29
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава необходимостта да се 
гарантира, че пътниците ще са 
информирани за тези свои права, преди 
да си закупят туристически услуги, 
както и че такава информация ще е 
налична през различните етапи от 

5. подчертава необходимостта да се 
гарантира, че пътниците ще са 
информирани за тези свои права преди 
да си закупят туристически услуги, 
както и че такава информация ще е 
налична по достъпен и разбираем 



PE491.356v01-00 20/36 AM\905816BG.doc

BG

пътуването; призовава за действия, 
които да укрепят ролята на 
потребителските центрове в 
разрешаването на проблеми и спорове 
на потребителите, както и да 
гарантират, че съществуват ефективни 
механизми за алтернативно разрешаване 
на спорове и колективно обезщетение; 
призовава, във връзка с това, за 
създаване на единен уебсайт за 
помощни услуги, свързани с правата на 
пътниците(\www.travel.eu);

начин през всички различни етапи от 
пътуването; призовава за действия, 
които да укрепят ролята на 
потребителските центрове в 
разрешаването на проблеми и спорове 
на потребителите, както и да 
гарантират, че съществуват ефективни и 
достъпни механизми за алтернативно 
разрешаване на спорове и колективно 
обезщетение; призовава, във връзка с 
това, за създаване на единен уебсайт за 
помощни услуги, свързани с правата на 
пътниците(\www.travel.eu);

Or. es

Изменение 30
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 5 – алинея 1 (нова)

Проектостановище Изменение

усилията за разгласяване на правата 
на пътниците биха могли да се 
разширят и споделят с други 
участници във веригата посредством 
сътрудничество между 
националните органи, организациите 
на потребителите, националните 
правоприлагащи органи, транспортни 
компании и др.;

Or. en

Изменение 31
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)
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Проектостановище Изменение

5a. призовава за определяне на 
„твърдо ядро“ на услугите за превоз 
на пътници, което да се включва в 
основната тарифа, независимо от 
вида транспорт. Такива услуги следва 
да обхващат най-малкото: всички 
оперативни разходи, които са 
належащи за превоза на пътници 
(включително свързаните с правните 
задължения на превозвача, като 
например относно безопасността, 
сигурността и правата на 
пътниците) и всички аспекти от 
значение за пътуването от гледна 
точка на пътника (като издаване на 
билети и бордни карти или пренос на 
минимално количество багаж и лични 
вещи) и всички разходи, свързани с 
плащането (като разходи за 
кредитни карти);

Or. en

Изменение 32
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. счита, че промяната на подхода 
от модални към интермодални права 
на пътниците в ЕС ще се окаже 
успешна само ако за осигуряване на 
достъпни процедури за разглеждане 
на жалби, алтернативни механизми 
за разрешаване на спорове и за 
центровете за защита на 
потребителите освен че разполагат с 
необходимите човешки и 
икономически ресурси, са и на пълно 
взаимосвързани, като по този начин 
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се дава възможност на пътниците да 
получат бърза, евтина и 
целесъобразна защита по въпроси, 
свързани с качеството на услугите и 
условията, с които се сблъскват по 
време на пътуванията си;

Or. en

Изменение 33
Sirpa Pietikäinen

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава необходимостта от 
осигуряване на ефективно прилагане и 
изпълнение на законодателството в 
областта на прозрачността на 
цените в съответствие с 
разпоредбите на директивата за 
правата на потребителите. Всички 
допълнителни такси, за които 
потребителите не са били надлежно 
информирани предварително, трябва 
да бъдат забранени. Всички разходи 
трябва да бъдат ясно видими и 
посочени още в началото на процеса 
на резервацията в интернет.
Крайната цена на пътуването трябва 
да е точно отражение на 
рекламираната цена.

Or. en

Изменение 34
Sirpa Pietikäinen

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)
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Проектостановище Изменение

5б. подчертава, че за пълното 
прилагане на правата на 
потребителите в резервационните 
системи онлайн трябва да бъдат
забранени предварително отбелязани 
полета и всякакви „капани“ в 
интернет.

Or. en

Изменение 35
Sirpa Pietikäinen

Проектостановище
Параграф 5 в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. обръща специално внимание на 
правата на потребителите, които 
резервират пакетни туристически 
пътувания, както на регулярна основа 
с туристически агент, така и от 
дома си онлайн.

Or. en

Изменение 36
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за разработване на 
механизми в целия ЕС, които да 
гарантират оптимизирана 
мултимодалност в ефективните и гладко 
функциониращи трансгранични 
обществени транспортни услуги, за да 

6. призовава за разработване на 
механизми в целия ЕС, които да 
гарантират оптимизирана 
мултимодалност в ефективните, гладко 
функциониращи и оперативно 
съвместими трансгранични 
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се осигури свободното движение на 
хора и конкурентоспособността на 
такива услуги по отношение на 
използването на лични превозни 
средства;

обществени транспортни услуги, за да 
се осигури свободното движение на 
хора и конкурентоспособността на 
такива услуги по отношение на 
използването на лични превозни 
средства; счита, че на 
трансграничните пътници трябва да 
бъде дадена възможността да си 
купят един общ билет при пътувания 
през повече от две страни.

Or. en

Изменение 37
María Irigoyen Pérez

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за разработване на 
механизми в целия ЕС, които да 
гарантират оптимизирана 
мултимодалност в ефективните и гладко 
функциониращи трансгранични 
обществени транспортни услуги, за да 
се осигури свободното движение на 
хора и конкурентоспособността на 
такива услуги по отношение на 
използването на лични превозни 
средства;

6. призовава за разработване на 
механизми в целия ЕС, които да 
гарантират оптимизирана 
мултимодалност в ефективните и 
висококачествени трансгранични 
обществени транспортни услуги, за да 
се осигури свободното движение на 
хора и конкурентоспособността на 
такива услуги по отношение на 
използването на лични превозни 
средства;

Or. es

Изменение 38
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. настоятелно призовава 
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Комисията, без да се застрашава по 
никакъв начин сигурността и
митническите аспекти за граждани 
на трети страни, сериозно да 
обмисли опростяване на процедурите 
за кандидатстване за визи, особено 
когато става въпрос за туристически 
групи;

Or. en

Изменение 39
Sirpa Pietikäinen

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава за цялостен подход по 
отношение на лица с ограничена 
подвижност, особено по-възрастни 
хора; цялата транспортна верига от 
дома и обратно трябва да бъде взета 
под внимание, включително 
достъпът до обществен транспорт;
разглежда необходимостта от 
последователна система за 
координация за подпомагане на хора с 
ограничена мобилност.

Or. en

Изменение 40
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. очаква от Комисията при 
преразглеждането на Директивата 
относно пакетните туристически 
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пътувания напълно да проучи 
въздействието на електронната 
търговия и на дигиталните пазари 
върху поведението на потребителите 
в рамките на европейската 
туристическа индустрия; счита, че 
Комисията трябва да засили 
усилията си за подобряване на 
качеството и съдържанието на 
информацията, предоставяна на 
туристите и че тя следва да бъде 
лесно достъпна за потребителите и 
надеждна;

Or. en

Изменение 41
Adam Bielan

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че превозвачите следва да 
поставят на всеки терминал или летище, 
което обслужват, поне един свой 
представител, и/или да осигурят бюро за 
жалби, упълномощено да взема 
незабавни решения в случай на 
проблеми;

7. подчертава, че превозвачите следва да 
поставят на всеки терминал или летище, 
което обслужват, поне един свой 
представител, и/или да осигурят бюро за 
жалби, упълномощено да взема 
незабавни решения в случай на 
проблеми, в съответствие с 
действащите разпоредби относно 
правата на пътниците;

Or. pl

Изменение 42
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 7 – алинея 1 (нова)
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Проектостановище Изменение

призовава Комисията да предложи 
мерки за създаване на хармонизирани 
и достъпни процедури за обработка 
на жалби и средства за правна 
защита, които ще гарантират 
ефективна защита на правата на 
пътниците и ще осигурят гаранции, 
че те ще получат навреме и 
ефективно обезщетението, на което 
имат право;

Or. en

Изменение 43
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 7 – алинея 2 (нова)

Проектостановище Изменение

отбелязва, че сроковете за отговор на 
жалбите на пътниците варират в 
зависимост от различните 
разпоредби относно правата на 
пътниците; поради тази причина 
приканва Комисията да определи 
фиксирани срокове за отговор на 
жалбите на пътниците, които да се 
прилагат към всички видове 
транспорт;

Or. en

Изменение 44
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)
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Проектостановище Изменение

7a. подчертава, че пълна информация 
за пътуването, както и за всяко 
прекъсване, отмяна и закъснение 
винаги трябва да се обявява на 
уебсайта на компанията, предлагаща 
пътническите услуги;

Or. en

Изменение 45
Louis Grech

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. счита, че правилното прилагане на 
Директивата за услугите ще спомогне 
значително за намаляване на 
правните, административните и 
бюрократичните пречки и липсата на 
капацитет, с които се сблъскват 
потребителите в туристическия 
сектор; насърчава Комисията и 
държавите членки да продължават 
да гарантират правилното и пълно 
прилагане на директивата с цел да се 
добавят и допълват бъдещите 
правила на ЕС, осигуряващи равни 
права на всички пътници, независимо 
от вида на използвания транспорт;

Or. en

Изменение 46
Sirpa Pietikäinen

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)
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Проектостановище Изменение

7a. подчертава, че потребителите 
имат право на отказ от пътуване при 
наличие на проблеми по него. Правото 
на избор между възстановяване на 
стойността на билета или 
премаршрутиране е безусловно за 
всички видове транспорт.

Or. en

Изменение 47
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. призовава за приемането на 
принципите на открити данни, за да 
се улесни изграждането на услугите 
за подпомагане на потребителите 
при планирането на пътуването им;

Or. en

Изменение 48
Sirpa Pietikäinen

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. подчертава, че потребителите 
имат право на помощ и грижи в 
случай на големи закъснения.

Or. en
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Изменение 49
Sirpa Pietikäinen

Проектостановище
Параграф 7 в (нов)

Проектостановище Изменение

7в. обръща внимание на факта, че 
постигането на импровизирани 
решения на място често не е 
възможно. Трябва да се гарантира, че 
на терминалите си превозвачите 
разполагат с необходимия и 
компетентен персонал, както и с 
нужните инструменти, така че да се 
дава възможност  на пътниците да 
направят избора си бързо.

Or. en

Изменение 50
Sirpa Pietikäinen

Проектостановище
Параграф 7 г (нов)

Проектостановище Изменение

7г. посочва необходимостта от ясна 
дефиниция и насоки от страна на 
Комисията относно обхвата на 
понятието „извънредни 
обстоятелства“, които следва да 
бъдат ясно посочени в бъдещи 
изменения на законодателството 
относно правата на пътниците с цел 
избягване на необосновани тълкувания 
на обстоятелства, довели до отмяна 
или закъснения;

Or. en
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Изменение 51
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че на пътниците с 
ограничена подвижност или с 
увреждания трябва да се дадат еднакви 
възможности за пътуване, неограничен 
достъп до услуги и да им се оказва 
помощ при тяхното ползване.

8. подчертава, че на пътниците с 
ограничена подвижност или с 
увреждания трябва да се дадат еднакви 
възможности за пътуване, неограничен 
достъп до услуги и да им се оказва 
помощ при тяхното ползване.
Необходимата за пътниците 
информация трябва да бъде 
предоставяна в достъпни и 
алтернативни формати.

Or. en

Изменение 52
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че на пътниците с 
ограничена подвижност или с 
увреждания трябва да се дадат еднакви 
възможности за пътуване, неограничен 
достъп до услуги и да им се оказва 
помощ при тяхното ползване.

8. подчертава, че на пътниците с 
намалена подвижност или с 
увреждания трябва да се дадат еднакви 
възможности за пътуване, неограничен, 
безпрепятствен достъп до 
инфраструктурите, превозните 
средства, до помощ при ползването на 
услуги, както и до всяка информация, 
която им е необходима.

Or. en

Изменение 53
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos
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Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че на пътниците с 
ограничена подвижност или с 
увреждания трябва да се дадат еднакви 
възможности за пътуване, неограничен 
достъп до услуги и да им се оказва 
помощ при тяхното ползване.

8. подчертава, че на пътниците с 
ограничена подвижност или с 
увреждания трябва да се дадат еднакви 
възможности за пътуване, неограничен 
достъп до услуги и да им се оказва 
помощ при тяхното ползване; 
подчертава също така 
необходимостта да се осигури 
подходящо обучение на служителите, 
работещи с такива пътници;

Or. el

Изменение 54
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 8 – алинея 1 (нова)

Проектостановище Изменение

подчертава необходимостта да се 
хармонизират процедурите за 
резервация, процедурите за заявяване 
на нужда от помощ и политиките за 
контрол на сигурността, както и да 
осигури по-добра информация по тези 
въпроси от момента на резервацията 
до момента, в който пътниците с 
намалена подвижност или с 
увреждане са достигнали 
предназначението си;

Or. en

Изменение 55
Антония Първанова
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Проектостановище
Параграф 8 – алинея 2 (нова)

Проектостановище Изменение

подчертава факта, че обучението на 
персонала играе ключова роля за 
гарантиране на ефективното 
прилагане на законодателството 
относно правата на пътниците с 
намалена подвижност или с 
увреждане и е икономически най-
ефективното средство за осигуряване 
на недискриминация; във връзка с 
това подчертава, че подходящо 
обучение на персонала трябва да се 
предоставя в тясно сътрудничество с 
представителни организации на 
хората с намалена подвижност или с 
увреждане;

Or. en

Изменение 56
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 8 – алинея 3 (нова)

Проектостановище Изменение

изтъква факта, че е необходимо да се 
гарантира, че оборудването за 
придвижване не се счита и/или 
третира като обикновен багаж, а 
като необходимо средство за 
осигуряване на независимост, което е 
незаменимо за пътника; поради тази 
причина подчертава, че оборудването 
за придвижване следва да се обслужва 
внимателно от обучен персонал 
съгласно строги и хармонизирани 
процедури за качване и сваляне от 
борда, като се дава възможност на 
пътниците да използват това 
оборудване възможно най-дълго време;
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Or. en

Изменение 57
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 8 – алинея 4 (нова)

Проектостановище Изменение

счита, че е от съществено значение 
да се гарантира, че хората, които се 
нуждаят от медицински кислород по 
време на пътуване, пътниците с 
наднормено тегло и пътниците, 
които трябва да пътуват с 
придружител, не трябва нито да 
заплащат допълнителни такси, нито 
може да им се отказва достъп на 
борда, освен ако няма основания, 
строго свързани със сигурността;

Or. en

Изменение 58
Emilie Turunen

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. изразява загриженост относно 
затрудненията, които изпитват 
пътниците, особено при пътуване 
през граница, да се възползват от 
прилагането на техните права 
спрямо компании, които не се 
съобразят с тях; счита във връзка с 
това, че независими национални 
органи за правоприлагане трябва да 
имат задачата да посредничат 
между пътници и компании, с цел 
пътниците да постигнат правата си, 
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без да се налага да поемат съдебни 
разходи; подчертава, че 
сътрудничеството между тези 
национални органи за правоприлагане 
ще бъде много необходимо, за да се 
преодолеят трудностите, срещани 
от трансграничните пътници, 
желаещи да постигнат правата си.

Or. en

Изменение 59
Sirpa Pietikäinen

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. подчертава, че трябва да бъде ясно 
посочено във всички директиви, че не 
може да се начисляват допълнителни 
такси за резервация за хора с 
увреждания. призовава за опростяване 
на правилата за безплатно пътуване 
на придружаващото лице.

Or. en

Изменение 60
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. призовава Комисията да 
формулира общ набор от стандарти 
по отношение на достъпността на 
инфраструктурата и 
транспортните услуги, включително 
аспекти, като например издаване на 
билети, информация за пътуването в 
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реално време и онлайн услуги, за да се 
гарантира равен и неограничен 
достъп на хората с увреждания до 
продуктите и услугите в 
транспортния сектор.

Or. el


