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Módosítás 1
Louis Grech

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. elismeri, hogy a vízi és az autóbusz-
közlekedés területén érvényesülő 
utasjogokról szóló rendeletek 2012. 
decemberi és 2013 márciusi 
hatálybalépésével az EU a világon 
elsőként valamennyi közlekedési mód 
vonatkozásában létrehozza az utasjogok 
integrált térségét; megállapítja, hogy a 
vonatkozó uniós jogszabályokat most 
valamennyi tagállamnak összehangolt és 
egyeztetett módon kell végrehajtania 
annak biztosítása érdekben, hogy az Unió 
jelenleg stratégiailag tisztán modális 
személyszállítási politikájának 
intermodális jellegűvé történő átalakítása 
megtörténjen;

Or. en

Módosítás 2
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy amint az 
utasjogokra és közlekedésre vonatkozó 
összes rendelet hatályba lép, a 
Bizottságnak a tagállamokkal közösen el 
kell végeznie gyakorlati végrehajtásuk 
azonnali értékelését;

Or. el
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Módosítás 3
Louis Grech

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. szorgalmazza, hogy a Bizottság tartson 
folyamatos, mindenre kitérő konzultációt 
az idegenforgalom minden 
főszereplőjével, különösképpen a 
fogyasztókkal és a működtetőkkel a jogok 
érvényesítéséről, illetve a kártérítésről, 
továbbá, hogy a Bizottság gondoskodjon 
egy egyszerűsített, átfogó megközelítés 
elfogadásáról a turisták mint fogyasztók 
jogait illetően;

Or. en

Módosítás 4
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
2 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

felkéri a Bizottságot, hogy mérlegelje 
kiegészítő ideiglenes intézkedések 
bevezetését az utasjogokra vonatkozó 
jogszabályok alkalmazásának és 
végrehajtásának javítása érdekében; ezek 
magukban foglalhatják a légi utasok 
jogairól szóló tájékoztató anyagoknak az 
Európai Bizottság weboldalán történő 
közzétételét és folyamatos frissítését, 
valamint a tagállamok, a nemzeti 
végrehajtó szervek, a fogyasztói 
szervezetek és a közlekedési vállalatok 
közötti megbeszélések és együttműködés 
előmozdítását a legjobb gyakorlatok 
terjesztése érekében, valamint hogy 
megállapodás jöjjön létre a jogszabály 
vitatott részeivel kapcsolatban;
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Or. en

Módosítás 5
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
2 bekezdés – 2 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

hangsúlyozza az egységes, hatékony, 
visszatartó erejű és arányos szankciók 
fontosságát az egyenlő versenyfeltételek 
megteremtése, valamint az utasjogokra 
vonatkozó rendelkezések betartása 
irányába ható erős gazdasági ösztönzők 
kialakítása érdekében valamennyi részt 
vevő szereplő számára;

Or. en

Módosítás 6
Anna Hedh

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak a 
közlekedési módtól függetlenül joguk van 
hatékony és azonos mértékű védelemhez;
egyetlen egységes rendelet létrehozására 
szólít fel, amely magában foglalja az 
utasjogokkal kapcsolatos összes
rendelkezést és alapelvet a fogyasztói 
jogok különböző területein a felaprózódás 
csökkentése és a következetlenségek 
megszüntetése érdekében;

3. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak a 
közlekedési módtól függetlenül joguk van
a magas színvonalú hatékony és azonos 
mértékű minimális védelemhez; egyetlen 
egységes rendelet létrehozására szólít fel, 
amely magában foglalja az utasjogokkal 
kapcsolatos összes minimumrendelkezést
és alapelvet, amelyet minden közlekedési 
mód vonatkozásában egyedi intézkedések 
egészítenek ki;

Or. en
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Módosítás 7
Emilie Turunen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak a 
közlekedési módtól függetlenül joguk van 
hatékony és azonos mértékű védelemhez;
egyetlen egységes rendelet létrehozására 
szólít fel, amely magában foglalja az
utasjogokkal kapcsolatos összes 
rendelkezést és alapelvet a fogyasztói 
jogok különböző területein a felaprózódás 
csökkentése és a következetlenségek 
megszüntetése érdekében;

3. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak a 
közlekedési módtól függetlenül joguk van 
hatékony és azonos mértékű védelemhez;
felszólít a különböző közlekedési módokra 
vonatkozó utasjogokkal kapcsolatos
rendelkezések és alapelvek szorosabb 
integrációjára az utasjogok különböző 
területein a felaprózódás csökkentése és a 
következetlenségek megszüntetése 
érdekében; hangsúlyozza, hogy ez az 
integráció egyetlen közlekedési mód 
esetében sem vezethet a jelenlegi 
utasjogok csökkenéséhez, hanem ezeket a 
jogokat inkább a legmagasabb szinthez 
kell igazítania; különösen úgy véli, hogy a 
késések és a járattörlések 
fogalommeghatározásai nem hozhatnak 
létre torzulásokat a különböző közlekedési 
módok esetében alkalmazandó jogok 
között;

Or. en

Módosítás 8
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak a 
közlekedési módtól függetlenül joguk van 
hatékony és azonos mértékű védelemhez;
egyetlen egységes rendelet létrehozására 
szólít fel, amely magában foglalja az 
utasjogokkal kapcsolatos összes 
rendelkezést és alapelvet a fogyasztói jogok

3. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak a 
közlekedési módtól függetlenül joguk van 
hatékony és azonos mértékű védelemhez;
egyetlen egységes rendelet létrehozására 
szólít fel, amely magában foglalja az 
utasjogokkal kapcsolatos összes 
rendelkezést és alapelvet az utasjogok
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különböző területein a felaprózódás 
csökkentése és a következetlenségek 
megszüntetése érdekében;

különböző területein – a meglévő jogok 
veszélyeztetése nélkül – a felaprózódás 
csökkentése és a következetlenségek 
megszüntetése érdekében;

Or. en

Módosítás 9
Adam Bielan

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak a 
közlekedési módtól függetlenül joguk van 
hatékony és azonos mértékű védelemhez;
egyetlen egységes rendelet létrehozására 
szólít fel, amely magában foglalja az 
utasjogokkal kapcsolatos összes
rendelkezést és alapelvet a fogyasztói 
jogok különböző területein a felaprózódás 
csökkentése és a következetlenségek
megszüntetése érdekében;

3. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak a 
közlekedési módtól függetlenül joguk van 
hatékony védelemhez; felszólít az 
utasjogokkal kapcsolatos összes
rendelkezés és alapelv megfelelő 
végrehajtására és a következetlenségek
megszüntetésére az utasjogok különböző 
területein;

Or. pl

Módosítás 10
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak a 
közlekedési módtól függetlenül joguk van 
hatékony és azonos mértékű védelemhez;
egyetlen egységes rendelet létrehozására 
szólít fel, amely magában foglalja az 
utasjogokkal kapcsolatos összes 
rendelkezést és alapelvet a fogyasztói jogok
különböző területein a felaprózódás 

3. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak a 
közlekedési módtól függetlenül joguk van 
hatékony és azonos mértékű védelemhez;
egyetlen egységes rendelet létrehozására 
szólít fel, amely magában foglalja az 
utasjogokkal kapcsolatos összes 
rendelkezést és alapelvet – különösen a 
legsebezhetőbb helyzetben lévő utasok 
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csökkentése és a következetlenségek 
megszüntetése érdekében;

vonatkozásában – az utasjogok különböző 
területein a felaprózódás csökkentése és a 
következetlenségek megszüntetése 
érdekében;

Or. es

Módosítás 11
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak a 
közlekedési módtól függetlenül joguk van 
hatékony és azonos mértékű védelemhez;
egyetlen egységes rendelet létrehozására 
szólít fel, amely magában foglalja az 
utasjogokkal kapcsolatos összes 
rendelkezést és alapelvet a fogyasztói 
jogok különböző területein a felaprózódás 
csökkentése és a következetlenségek 
megszüntetése érdekében;

3. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak a 
közlekedési módtól függetlenül joguk van 
hatékony és azonos mértékű védelemhez;
javasolja, hogy további kutatásokat 
lehetne folytatni annak érdekében, hogy 
megvizsgálják egy, az utasjogokkal 
kapcsolatos összes rendelkezést és 
alapelvet magában foglaló egységes 
rendelet létrehozásának lehetőségét és 
megvalósíthatóságát az utasjogok
különböző területein a felaprózódás 
csökkentése és a következetlenségek 
megszüntetése érdekében;

Or. en

Módosítás 12
Anna Hedh

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza olyan megfelelő 
rendszerek szükségességét, amelyek 
kárpótolják a fogyasztókat a szolgáltató 
által okozott járattörlésekért és menetidőt 
érintő késésekért;
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Or. en

Módosítás 13
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. Az utasoknak különösen az alábbi, 
egyelőre még nem előirányzott jogokat is 
meg kellene kapniuk:
- a vízi és vasúti közlekedésben a 
beszállási engedély megtagadása esetén az 
utasok mindig jogosultak legyenek arra, 
hogy válasszanak a visszatérítés vagy a 
más útvonalra terelés (a lehető 
leghamarabb vagy átfoglalással később, 
az utasnak megfelelő időpontban) közül, 
részesüljenek megfelelő ellátásban, és 
kapjanak kártérítést vagy a fuvarozóval 
egyeztetett juttatásokat. Az autóbuszon 
utazó utasok jogait ki kell terjeszteni, hogy 
az magában foglalja a más útvonalra 
tereléshez való ezen jogot;
- a vasúti és légi közlekedésben a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb a menetrend 
szerinti indulás időpontja előtt 30 perccel 
tájékoztatást kell adni a menetrendi 
időpontok változására és az átszállási 
pontokra való érkezés várható idejére 
vonatkozó tájékoztatást.

Or. en

Módosítás 14
Bernadette Vergnaud

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza az árak átláthatóságára 
vonatkozó jogszabályok hatékony 
végrehajtásának és megerősítésének 
szükségességét annak garantálása 
érdekében, hogy minden utas, köztük a 
csökkent mozgásképességű személyek és a 
kiszolgáltatott fogyasztók az elsődlegesen 
feltüntetett ár – amelynek pontosan meg 
kell egyeznie a végső árral, beszámítva 
minden adót és kiegészítő díjat – alapján 
foglalhassanak utazást;

Or. fr

Módosítás 15
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a végső jegyárak 
és a bennük foglalt szolgáltatások 
átláthatósága alapvető fontosságú annak 
érdekében, hogy az utasok jegyvásárlás 
előtt valamennyi információ birtokában 
dönthessenek, és elkerülhetők legyenek a 
közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos 
félreértések és bizalmatlanság;

Or. el

Módosítás 16
Cornelis de Jong

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

3b. felszólítja a Bizottságot, hogy 
pontosítsa a rendkívüli körülmények 
definícióját; véleménye szerint az utasok 
számára minden közlekedési mód 
vonatkozásában biztosítani kell a 
rendkívüli körülmények esetén legfeljebb 
éjszakánként 150 euró értékben, 
maximum hét éjszakára biztosított 
szálláshoz való jogot;

Or. en

Módosítás 17
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. sürgeti a Bizottságot, hogy nyomon 
követési tevékenységét terjessze ki a 
vállalatok és közlekedési szolgáltatók 
honlapjaira annak érdekében, hogy 
növelje az átláthatóságot az utasok 
számára, különösen az online 
jegyvásárlás tekintetében, és 
gondoskodjon arról, hogy az utasokat 
semmilyen módon ne vezessék félre, 
például az előre bejelölt jelölőnégyzetek, 
az olyan kiegészítő díjak, amelyekről 
előzetesen nem adtak megfelelő 
tájékoztatást, vagy az egyes fizetési módok 
(például hitelkártya) használatáért 
felszámított kiegészítő díjak 
vonatkozásában;

Or. el

Módosítás 18
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. megállapítja, hogy a hatályos 
261/2004/EK rendelet problémás, mivel az 
EGT-n belüli légifuvarozók nevében 
légifuvarozási szolgáltatásokat üzemeltető 
EGT-n kívüli légifuvarozók megtagadják 
a kártérítést a harmadik országokból az 
Unióba repülő utasoktól; felszólítja a 
Bizottságot, hogy orvosolja ezt a helyzetet 
azon elv érvényre juttatásával, hogy az az 
uniós üzemeltető, amellyel az utas 
szerződött, köteles garantálni az uniós 
utasjogok tiszteletben tartását még abban 
az esetben is, ha magáért a szállítás 
elvégzéséért nem az uniós üzemeltető 
felel;

Or. en

Módosítás 19
Louis Grech

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhív a Bizottság által a közleményében 
közzétett tíz utasjog valamennyi 
közlekedési módban, az összes 
tagállamban és az összes határokon átnyúló 
utazás során történő maradéktalan 
érvényesítésére;

4. felhív a Bizottság által a közleményében 
közzétett tíz utasjog valamennyi 
közlekedési módban, az összes 
tagállamban és az összes határokon átnyúló 
utazás során történő maradéktalan 
érvényesítésére; javasolja, hogy az uniós 
utasjogokkal foglalkozó figyelemfelhívó 
kampányának végrehajtása során a 
Bizottság fontolja meg az Európai 
Parlament „2010. évi jelentés az uniós 
polgárságról: Az uniós polgárok jogainak 
érvényesítése előtt álló akadályok 
lebontása” című, nemrégiben elfogadott 
véleményében javasolt polgári jogi charta 
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elfogadását; véleménye szerint az uniós 
utasjogok e polgároknak szóló 
kézikönyvbe történő belefoglalása 
alapvető fontosságú lesz annak biztosítása 
szempontjából, hogy a polgárok teljes 
mértékben tájékozottak legyenek abban a 
tekintetben, hogy az utazásuk során 
felmerült problémák esetén az uniós 
jogszabályok értelmében mi áll 
rendelkezésükre és mi nem;

Or. en

Módosítás 20
Adam Bielan

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhív a Bizottság által a közleményében 
közzétett tíz utasjog valamennyi
közlekedési módban, az összes 
tagállamban és az összes határokon átnyúló
utazás során történő maradéktalan 
érvényesítésére;

4. felhív a Bizottság által a közleményében 
közzétett tíz utasjog különböző
közlekedési módokban, az összes 
tagállamban és a határokon átnyúló
utazások során történő maradéktalan 
érvényesítésére;

Or. pl

Módosítás 21
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
4 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

felhívja a figyelmet arra, hogy a szállítási 
szerződésekben széles körben elterjedtek a 
tisztességtelen szerződési feltételek, 
valamint hogy a nemzeti ítélkezési 
gyakorlatban nő azon esetek száma, 
amikor betiltanak egyes rendszeresen 
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alkalmazott feltételeket; így sürgeti a 
Bizottságot, hogy a közlekedési ágazatban 
alkalmazott konkrét tisztességtelen 
feltételek – különösen a jegyek 
átruházhatóságával, a vis maior 
körülményekkel, a járatok egyoldalú 
átszervezésével, a jegyek külön történő 
felhasználásának – néhány nagyon 
korlátozott és objektív, jegykezelésre való 
jelentkezésre vonatkozó kritérium 
kivételével való – tiltásával, a poggyász 
helytelen kezelésével, késésével vagy 
sérülésével és a repülőgépek fedélzetére 
felvihető kézipoggyászra vonatkozó 
indokolatlan korlátozásokkal kapcsolatos 
szerződéses problémák tekintetében 
történő – feketelistázása révén kezelje ezt 
a problémát;

Or. en

Módosítás 22
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
4 bekezdés – 2 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

megállapítja, hogy a fennálló 
kereskedelmi gyakorlatok (például az 
utasfelvétel után, az elsőbbségi beszállás 
után, a hitelkártyával történő fizetésért –
különösen az egynél több jegy vásárlása 
esetén –, a poggyászért vagy az uniós 
jogszabályoknak való megfelelésért 
felszámított díjak, vagy az a gyakorlat, 
hogy meghatározott ideig a jegy árának 
megfelelő összeg kétszeresét zárolják az 
utas bankszámláján) jelentős 
különbségeket eredményeznek a 
meghirdetett és a tényleges ár között, ami 
megnehezíti a fogyasztók számára a végső 
viteldíjakat alkotó valamennyi összetevő 
megértését és kiszámítását; ezért 
hangsúlyozza az árak átláthatóságára 
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vonatkozó jogszabályok hatékony 
végrehajtása és érvényre juttatása 
biztosításának szükségességét;

Or. en

Módosítás 23
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
4 bekezdés – 3 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

hangsúlyozza, hogy az utasok között a 
vásárolt jegy alapján történő hátrányos 
megkülönböztetés vagy a különböző 
szolgáltatók közötti tisztességtelen verseny 
elkerülése érdekében biztosítani kell az 
utasjogokra vonatkozó különböző 
jogszabályok közötti következetességet, és 
gondoskodni kell arról, hogy a csak 
ülőhelyet vásárló utasok vállalati csőd 
vagy a működési engedély elvesztése 
esetén a szervezett utazáson részt vevő 
utasokkal azonos hatékonyságú 
védelemben részesüljenek;

Or. en

Módosítás 24
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Anna Hedh

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a meglévő 
utasjogok érvényre juttatásának 
kulcsfontosságú prioritást kell élveznie; a 
nemzeti végrehajtó hatóságoknak 
szorosan együtt kell működniük és 
elegendő eszközzel és erőforrással kell 
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rendelkezniük a hatékony végrehajtás 
biztosításához; a hatékony végrehajtás 
csökkenti annak szükségességét, hogy a 
Bizottság további jelentéstételi 
kötelezettségeket írjon elő az üzemeltetők 
számára;

Or. en

Módosítás 25
Emilie Turunen

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kitart amellett, hogy az egy utazás 
során több egymást követő közlekedési 
módot integrált jeggyel igénybe vevő 
utasokat jobb védelemben kell részesíteni, 
és hogy ilyen körülmények esetén az 
utasokat az igénybe vett közlekedési 
módokra alkalmazandó legmagasabb 
szintű jogoknak kell megilletnie;

Or. en

Módosítás 26
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Anna Hedh

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, 
hogy az utasokat az utazási szolgáltatások 
megvásárlása előtt tájékoztassák e 
jogokról, valamint hogy az ilyen 
információkat az utazás különböző 
szakaszaiban mindvégig tegyék elérhetővé;
cselekvésre hív fel a fogyasztói központok 
fogyasztói problémák és viták 

5. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, 
hogy az utasokat az utazási szolgáltatások 
megvásárlása előtt tájékoztassák e 
jogokról, valamint hogy a tájékoztatás 
könnyen érthető legyen, és az ilyen 
információkat az utazás különböző 
szakaszaiban mindvégig tegyék elérhetővé;
cselekvésre hív fel a fogyasztói központok 
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rendezésében betöltött szerepének 
megerősítése és annak biztosítása 
érdekében, hogy az alternatív 
vitarendezésre és kollektív jogorvoslatra 
hatékony mechanizmusok álljanak 
rendelkezésre; ezzel összefüggésben 
felszólít egy külön internetes segélyvonal
létrehozására a fogyasztói jogokkal 
kapcsolatos tájékoztatás céljából 
(www.travel.eu);

fogyasztói problémák és viták 
rendezésében betöltött szerepének 
megerősítése és annak biztosítása 
érdekében, hogy az alternatív 
vitarendezésre és kollektív jogorvoslatra 
hatékony mechanizmusok álljanak 
rendelkezésre; ezzel összefüggésben 
felszólít segítséget nyújtó honlapok
létrehozására minden egyes tagállamban;

Or. en

Módosítás 27
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, 
hogy az utasokat az utazási szolgáltatások 
megvásárlása előtt tájékoztassák e 
jogokról, valamint hogy az ilyen
információkat az utazás különböző 
szakaszaiban mindvégig tegyék elérhetővé;
cselekvésre hív fel a fogyasztói központok 
fogyasztói problémák és viták 
rendezésében betöltött szerepének 
megerősítése és annak biztosítása 
érdekében, hogy az alternatív 
vitarendezésre és kollektív jogorvoslatra 
hatékony mechanizmusok álljanak 
rendelkezésre; ezzel összefüggésben 
felszólít egy külön internetes segélyvonal
létrehozására a fogyasztói jogokkal 
kapcsolatos tájékoztatás céljából
(www.travel.eu);

5. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, 
hogy az utasokat az utazási szolgáltatások 
megvásárlása előtt időben és pontosan
tájékoztassák e jogokról, valamint hogy
ezek az információk – különösen a hosszú 
késések/járattörlés esetén nyújtott 
segítséggel kapcsolatos jogokról és 
eljárásokról és a kártérítéshez való 
hozzájutásról – átfogó és felhasználóbarát 
módon egyértelműen fel legyen tüntetve és
az utazás különböző szakaszaiban 
mindvégig elérhető legyen; cselekvésre hív 
fel a fogyasztói központok fogyasztói 
problémák és viták rendezésében betöltött 
szerepének megerősítése és annak 
biztosítása érdekében, hogy az alternatív 
vitarendezésre és kollektív jogorvoslatra 
hatékony mechanizmusok álljanak 
rendelkezésre; ezzel összefüggésben 
felszólít egy külön, segítséget nyújtó 
honlap létrehozására a fogyasztói jogokkal 
kapcsolatos tájékoztatás céljából
(www.travel.eu);

Or. en
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Módosítás 28
Bernadette Vergnaud

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, 
hogy az utasokat az utazási szolgáltatások 
megvásárlása előtt tájékoztassák e 
jogokról, valamint hogy az ilyen 
információkat az utazás különböző 
szakaszaiban mindvégig tegyék elérhetővé;
cselekvésre hív fel a fogyasztói központok 
fogyasztói problémák és viták 
rendezésében betöltött szerepének 
megerősítése és annak biztosítása 
érdekében, hogy az alternatív 
vitarendezésre és kollektív jogorvoslatra 
hatékony mechanizmusok álljanak 
rendelkezésre; ezzel összefüggésben 
felszólít egy külön internetes segélyvonal
létrehozására a fogyasztói jogokkal 
kapcsolatos tájékoztatás céljából
(www.travel.eu);

5. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, 
hogy az utasokat az utazási szolgáltatások 
megvásárlása előtt tájékoztassák e 
jogokról, valamint hogy az ilyen 
információkat az utazás különböző 
szakaszaiban mindvégig tegyék elérhetővé;
cselekvésre hív fel a fogyasztói központok 
fogyasztói problémák és viták 
rendezésében betöltött szerepének 
megerősítése és annak biztosítása 
érdekében, hogy az alternatív 
vitarendezésre és kollektív jogorvoslatra 
hatékony mechanizmusok álljanak 
rendelkezésre; ezzel összefüggésben 
felszólít egy külön, az EU hivatalos 
nyelvein elérhető, segítséget nyújtó honlap
létrehozására a fogyasztói jogokkal 
kapcsolatos tájékoztatás céljából
(www.travel.eu);

Or. fr

Módosítás 29
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, 
hogy az utasokat az utazási szolgáltatások 
megvásárlása előtt tájékoztassák e 
jogokról, valamint hogy az ilyen 
információkat az utazás különböző 
szakaszaiban mindvégig tegyék 

5. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, 
hogy az utasokat az utazási szolgáltatások 
megvásárlása előtt tájékoztassák e 
jogokról, valamint hogy az ilyen 
információkat az utazás minden 
szakaszában mindvégig tegyék
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elérhetővé; cselekvésre hív fel a fogyasztói 
központok fogyasztói problémák és viták 
rendezésében betöltött szerepének 
megerősítése és annak biztosítása 
érdekében, hogy az alternatív 
vitarendezésre és kollektív jogorvoslatra 
hatékony mechanizmusok álljanak 
rendelkezésre; ezzel összefüggésben 
felszólít egy külön internetes segélyvonal
létrehozására a fogyasztói jogokkal 
kapcsolatos tájékoztatás céljából
(www.travel.eu);

hozzáférhető és átfogó módon elérhetővé;
cselekvésre hív fel a fogyasztói központok 
fogyasztói problémák és viták 
rendezésében betöltött szerepének 
megerősítése és annak biztosítása 
érdekében, hogy az alternatív 
vitarendezésre és kollektív jogorvoslatra 
hatékony és hozzáférhető mechanizmusok 
álljanak rendelkezésre; ezzel 
összefüggésben felszólít egy külön, 
segítséget nyújtó honlap létrehozására a 
fogyasztói jogokkal kapcsolatos 
tájékoztatás céljából (www.travel.eu);

Or. es

Módosítás 30
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
5 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

az utasjogok széles körben való 
megismertetésére irányuló erőfeszítéseket 
ki lehetne terjeszteni és meg lehetne 
osztani a lánc más szereplői között, a 
nemzeti hatóságok, fogyasztóvédelmi 
szervezetek, nemzeti végrehajtó 
hatóságok, közlekedési vállalatok stb. 
közötti együttműködés révén;

Or. en

Módosítás 31
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. szorgalmazza a személyszállítási 
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szolgáltatás azon központi elemeinek 
meghatározását, amelyeknek a 
közlekedési módtól függetlenül 
következetesen bele kell tartozniuk az 
alapdíjba. E szolgáltatásoknak magukban 
kell foglalniuk legalább: az 
utasszállításhoz elengedhetetlen 
valamennyi működési költséget (ideértve a 
fuvarozó olyan jogi kötelezettségeihez 
kapcsolódó költségeket, mint amilyen a 
biztonság és az utasok jogai), az utazáshoz 
az utas szempontjából elengedhetetlen 
valamennyi vonatkozást (például a jegyek 
és beszállókártyák biztosítása vagy 
minimális poggyász és személyes tárgyak 
szállítása), valamint a fizetéshez 
kapcsolódó valamennyi költséget (például 
a hitelkártya-költségeket).

Or. en

Módosítás 32
Louis Grech

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. véleménye szerint az uniós utasjogok 
modális megközelítésének intermodális 
megközelítéssel történő felváltása csak 
akkor bizonyulhat sikeresnek, ha a 
hozzáférhető panaszkezelési eljárásokat, 
az alternatív vitarendezési 
mechanizmusokat és a fogyasztói 
panaszkezelő központokat – amellett, hogy 
biztosítják számukra a szükséges emberi 
és gazdasági erőforrásokat – teljes 
mértékben összekapcsolják a szolgáltatás 
minőségével és az utazás során tapasztalt 
körülményekkel összefüggő ügyekkel 
kapcsolatos gyors, olcsó és megfelelő 
jogorvoslat érdekében;

Or. en
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Módosítás 33
Sirpa Pietikäinen

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza az árak átláthatóságára 
vonatkozó jogszabályok fogyasztóvédelmi 
irányelvvel összhangban történő hatékony 
végrehajtásának és érvényesítésének 
szükségességét. Meg kell tiltani minden 
olyan többletköltséget, amelyről az 
utasokat nem tájékoztatták megfelelően 
előre. Minden költségnek világosan 
láthatónak kell lennie, és ezeket az online 
foglalási eljárás elején közölni kell. A 
meghirdetett árnak pontosan tükröznie 
kell a végső árat.

Or. en

Módosítás 34
Sirpa Pietikäinen

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy a fogyasztói jogok 
online foglalási rendszerekben való 
érvényesítése érdekében meg kell tiltani az 
előre bejelölt jelölőnégyzeteket és minden 
internetes költségcsapdát.

Or. en

Módosítás 35
Sirpa Pietikäinen
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Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. külön felhívja a figyelmet a szervezett 
utazásokat – mind a rendszeresen utazási 
ügynökségen keresztül, mind az egyénileg 
online – foglaló utasok jogaira;

Or. en

Módosítás 36
Emilie Turunen

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. arra szólít fel, hogy alakítsanak ki uniós 
eszközöket az optimalizált 
multimodalitásnak a határokon átnyúló, 
hatékony és gördülékeny tömegközlekedési 
szolgáltatások terén történő biztosítására, 
mind a személyek szabad mozgásának 
lehetővé tétele, mind pedig az ilyen 
szolgáltatások versenyképességének a 
magánjárművek alkalmazásával szembeni 
biztosítása érdekében;

6. arra szólít fel, hogy alakítsanak ki uniós 
eszközöket az optimalizált 
multimodalitásnak a határokon átnyúló, 
hatékony, gördülékeny és átjárható 
tömegközlekedési szolgáltatások terén 
történő biztosítására, mind a személyek 
szabad mozgásának lehetővé tétele, mind 
pedig az ilyen szolgáltatások 
versenyképességének a magánjárművek 
alkalmazásával szembeni biztosítása 
érdekében; úgy véli, hogy a határokon 
átnyúló utazást tevő utasoknak 
lehetőséget kell adni arra, hogy több mint 
két országon áthaladó utazás esetén 
egyetlen jegyet vásároljanak;

Or. en

Módosítás 37
María Irigoyen Pérez

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. arra szólít fel, hogy alakítsanak ki uniós 
eszközöket az optimalizált 
multimodalitásnak a határokon átnyúló, 
hatékony és gördülékeny
tömegközlekedési szolgáltatások terén 
történő biztosítására, mind a személyek 
szabad mozgásának lehetővé tétele, mind 
pedig az ilyen szolgáltatások 
versenyképességének a magánjárművek 
alkalmazásával szembeni biztosítása 
érdekében;

6. arra szólít fel, hogy alakítsanak ki uniós 
eszközöket az optimalizált 
multimodalitásnak a határokon átnyúló, 
hatékony és jó minőségű
tömegközlekedési szolgáltatások terén 
történő biztosítására, mind a személyek 
szabad mozgásának lehetővé tétele, mind 
pedig az ilyen szolgáltatások 
versenyképességének a magánjárművek 
alkalmazásával szembeni biztosítása 
érdekében;

Or. es

Módosítás 38
Louis Grech

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. sürgeti a Bizottságot, hogy a harmadik 
országok állampolgáraival kapcsolatos 
biztonsági és vámügyi szempontok 
bármiféle veszélyeztetése nélkül komolyan 
vizsgálja meg a vízumkérelmezési 
eljárások egyszerűsítését, különösen a 
turistacsoportok esetében;

Or. en

Módosítás 39
Sirpa Pietikäinen

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. holisztikus megközelítést szorgalmaz a 
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csökkent mozgásképességű személyekkel, 
különösen az idősekkel kapcsolatban;
figyelembe kell venni az otthontól 
otthonig tartó közlekedési lánc egészét, 
beleértve a tömegközlekedést is;
hangsúlyozza a tájékozódási pontok 
egységes rendszerének szükségességét a 
csökkent mozgásképességű személyek 
segítése érdekében;

Or. en

Módosítás 40
Louis Grech

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. várja, hogy a szervezett utazásokról 
szóló irányelv felülvizsgálata során a 
Bizottság teljes körűen megvizsgálja az e-
kereskedelem és digitális piacok 
fogyasztói magatartásra gyakorolt hatását 
az európai idegenforgalmi ágazatban;
véleménye szerint a Bizottságnak fokoznia 
kell a turistáknak nyújtott tájékoztatás 
minőségének és tartalmának javítása 
érdekében tett erőfeszítéseit, és e 
tájékoztatásnak könnyen hozzáférhetőnek 
és megbízhatónak kell lennie a fogyasztók 
számára;

Or. en

Módosítás 41
Adam Bielan

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a fuvarozóknak 
legalább egy képviselőt ki kell helyezniük 
minden olyan terminálra vagy repülőtérre, 
ahonnan járatokat működtetnek, és/vagy 
panaszbejelentő helyet kell biztosítaniuk, 
amely jogosult arra, hogy zavar esetén 
azonnali döntéseket hozzon;

7. hangsúlyozza, hogy az utasjogokra 
vonatkozó jelenlegi szabályozás szerint a 
fuvarozóknak legalább egy képviselőt ki 
kell helyezniük minden olyan terminálra 
vagy repülőtérre, ahonnan járatokat 
működtetnek, és/vagy panaszbejelentő 
helyet kell biztosítaniuk, amely jogosult 
arra, hogy zavar esetén azonnali döntéseket 
hozzon;

Or. pl

Módosítás 42
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
7 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen 
elő intézkedéseket olyan harmonizált és 
hozzáférhető panaszkezelő eljárások és 
jogorvoslati eszközök létrehozására, 
amelyek biztosítják az utasok jogainak 
hatékony védelmét és garantálják, hogy 
időben és szervezett módon megkapják azt 
a kártérítést, amelyre jogosultak;

Or. en

Módosítás 43
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
7 bekezdés – 2 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

megállapítja, hogy az utasok panaszainak 
megválaszolására vonatkozó határidő az 
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utasok jogaival kapcsolatos különböző 
rendelkezések szerint változik; felkéri 
ezért a Bizottságot, hogy állapítson meg 
minden közlekedési mód esetén 
alkalmazandó, rögzített határidőket az 
utasok panaszainak megválaszolására;

Or. en

Módosítás 44
Anna Hedh

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy az utazással és 
szolgáltatás bármilyen zavarával, 
járattörléssel és késéssel kapcsolatos teljes 
információt mindig közzé kell tenni az 
utazási szolgáltató honlapján;

Or. en

Módosítás 45
Louis Grech

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy véli, hogy a szolgáltatási irányelv 
megfelelő végrehajtása jelentősen 
mérsékli az utazási ágazatban a 
fogyasztók és vállalatok által jelenleg 
tapasztalt jogi, adminisztratív, 
bürokratikus akadályokat és terheket;
ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy folytassák az irányelv megfelelő és 
teljes körű alkalmazását az igénybe vett 
közlekedési módtól függetlenül minden 
esetben egyenlő utasjogokat biztosító 
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jövőbeli uniós szabályozás kibővítése és 
kiegészítése érdekében;

Or. en

Módosítás 46
Sirpa Pietikäinen

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak 
joga van lemondani az utazásról, ha az 
utazás megszakad; a visszatérítés vagy a 
más útvonalra terelés közötti választáshoz 
való jog minden közlekedési mód esetében 
feltétel nélkül fennáll;

Or. en

Módosítás 47
Anna Hedh

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. kéri nyílt adatkezelési elvek 
elfogadását a fogyasztóknak utazásuk 
megtervezésében segítséget nyújtó 
szolgáltatások kialakításának 
megkönnyítése érdekében;

Or. en

Módosítás 48
Sirpa Pietikäinen
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Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. hangsúlyozza, hogy hosszú késés 
esetén a fogyasztóknak joguk van a 
segítségnyújtáshoz és az ellátáshoz;

Or. en

Módosítás 49
Sirpa Pietikäinen

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. rámutat arra, hogy gyakran nincs 
lehetőség a helyszínen rögtönzött 
megoldásokra; gondoskodni kell arról, 
hogy a fuvarozók gondoskodjanak a 
szükséges és szakértelemmel rendelkező 
személyzetről a terminálokon annak 
érdekében, hogy az utasok gyorsan 
meghozhassák döntésüket;

Or. en

Módosítás 50
Sirpa Pietikäinen

Véleménytervezet
7 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7d. rámutat arra, hogy egyértelműen 
definiálni kell és a Bizottságnak 
iránymutatásokat kell kidolgoznia arra 
vonatkozóan, hogy mi tartozik a 
„rendkívüli körülmények” kifejezés 
hatálya alá, és ezt az utasjogokról szóló 
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jogszabály későbbi módosításaikor 
egyértelműen meg is kell fogalmazni
annak érdekében, hogy ne lehessen a 
járattörlést vagy a késést okozó 
körülményeket indokolatlanul ekként 
értelmezni;

Or. en

Módosítás 51
Anna Hedh

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy a csökkent 
mozgásképességű vagy fogyatékkal élő 
utasok számára az utazás tekintetében 
esélyegyenlőséget, a szolgáltatásokat 
illetően pedig akadálymentes hozzáférést 
és segítségnyújtást kell biztosítani.

8. hangsúlyozza, hogy a csökkent 
mozgásképességű vagy fogyatékkal élő 
utasok számára az utazás tekintetében 
esélyegyenlőséget, a szolgáltatásokat 
illetően pedig akadálymentes hozzáférést
és segítségnyújtást kell biztosítani; az  
utazók számára szükséges tájékoztatást 
hozzáférhető és alternatív formátumokban 
kell megadni.

Or. en

Módosítás 52
Emilie Turunen

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy a csökkent 
mozgásképességű vagy fogyatékkal élő 
utasok számára az utazás tekintetében 
esélyegyenlőséget, a szolgáltatásokat 
illetően pedig akadálymentes hozzáférést 
és segítségnyújtást kell biztosítani.

8. hangsúlyozza, hogy a csökkent 
mozgásképességű vagy fogyatékkal élő 
utasok számára az utazás tekintetében
biztosítani kell az esélyegyenlőséget, a
korlátlan és akadálymentes hozzáférést az 
infrastruktúrákhoz, a járművekhez, a 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
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segítségnyújtáshoz és az összes számukra 
szükséges információhoz.

Or. en

Módosítás 53
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. hangsúlyozza, hogy a csökkent 
mozgásképességű vagy fogyatékkal élő 
utasok számára az utazás tekintetében 
esélyegyenlőséget, a szolgáltatásokat 
illetően pedig akadálymentes hozzáférést 
és segítségnyújtást kell biztosítani.

8. hangsúlyozza, hogy a csökkent 
mozgásképességű vagy fogyatékkal élő 
utasok számára az utazás tekintetében
esélyegyenlőséget, a szolgáltatásokat 
illetően pedig akadálymentes hozzáférést 
és segítségnyújtást kell biztosítani; 
hangsúlyozza az ilyen utasokkal 
foglalkozó személyzet számára nyújtott 
megfelelő képzés biztosításának 
szükségességét;

Or. el

Módosítás 54
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
8 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

hangsúlyozza, hogy harmonizálni kell a 
foglalási eljárásokat, a segítségkérésre 
vonatkozó eljárásokat és a biztonsági 
ellenőrzésre vonatkozó szabályokat, és 
jobb tájékoztatást kell biztosítani ezekről a 
kérdésekről a foglalás időpontjától kezdve 
egészen addig, amíg a csökkent 
mozgásképességű vagy fogyatékkal élő 
utasok elérik úti céljukat;
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Or. en

Módosítás 55
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
8 bekezdés – 2 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

kiemeli, hogy a személyzet képzése 
kulcsszerepet játszik a csökkent 
mozgásképességű vagy fogyatékkal élő 
utasok jogaira vonatkozó jogszabályok 
hatékony végrehajtásának garantálása 
tekintetében, és ez a 
megkülönböztetésmentesség 
biztosításának legköltséghatékonyabb 
módja; ezért hangsúlyozza, hogy a 
csökkent mozgásképességű vagy 
fogyatékkal élő személyeket képviselő 
szervezetekkel szorosan együttműködve 
megfelelő képzést kell nyújtani a 
személyzet számára;

Or. en

Módosítás 56
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
8 bekezdés – 3 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

hangsúlyozza, hogy gondoskodni kell 
arról, hogy a mozgást segítő 
berendezéseket ne tekintsék szokványos 
poggyásznak, illetve ne kezeljék akként, 
hanem tekintsék, illetve kezeljék úgy, mint 
az önállóságot biztosító nélkülözhetetlen 
eszközt, amely pótolhatatlan az utas 
számára; ezért hangsúlyozza, hogy a 
mozgást segítő berendezéseket képzett 
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személyzet által és gondosan kell 
mozgatni, a be- és kiszállásra vonatkozó 
szigorú és harmonizált eljárásoknak 
megfelelően, lehetővé téve az utasok 
számára, hogy a lehető leghosszabb ideig 
használják e berendezéseket;

Or. en

Módosítás 57
Antonyia Parvanova

Véleménytervezet
8 bekezdés – 4 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

alapvető fontosságúnak tartja annak 
biztosítását, hogy az utazás során 
gyógyászati célú oxigénre szoruló 
személyek, valamint a túlsúlyos utasok és 
segítővel utazók számára ne írják elő 
pótdíjak fizetését és ne utasítsák vissza a 
beszállásukat, kivéve, ha szigorúan 
biztonsági megfontolásból teszik azt;

Or. en

Módosítás 58
Emilie Turunen

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. aggodalmát fejezi ki azon nehézségek 
miatt, amelyekkel az utasok – különösen 
határokon átnyúló utazások esetében –
akkor szembesülnek, amikor érvényt 
kívánnak szerezni jogaiknak az e jogokat 
be nem tartó vállalatokkal szemben; e 
tekintetben úgy véli, hogy független 
nemzeti végrehajtó szerveket kellene 
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megbízni az utasok és a vállalatok közötti 
közvetítéssel annak érdekében, hogy az 
utasok perköltségek nélkül 
érvényesíthessék jogaikat; hangsúlyozza, 
hogy a jogaikat érvényesíteni kívánó, 
határokon átnyúló utazást tevő utasok 
által tapasztalt nehézségek kezelése 
érdekében nagy szükség lenne az említett 
nemzeti végrehajtó szervek közötti 
együttműködésre;

Or. en

Módosítás 59
Sirpa Pietikäinen

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy minden 
irányelvben világosan rögzíteni kell, hogy 
a fogyatékkal élő személyek foglalásáért 
többletdíjat nem lehet felszámítani; kéri a 
kísérő személy ingyenes utazására 
vonatkozó szabályok egyszerűsítését;

Or. en

Módosítás 60
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
határozzon meg általános szabványokat az 
infrastruktúrák és a közlekedési 
szolgáltatások akadálymentessége 
vonatkozásában, ideértve a jegykiadás, a 
valós idejű utazási információk és az 
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online szolgáltatások szempontjait is 
annak érdekében, hogy biztosítsa a 
fogyatékkal élő személyek egyenlő és 
korlátozások nélküli hozzáférését a 
közlekedési ágazat termékeihez és 
szolgáltatásaihoz.

Or. el


