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Amendement 1
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. erkent dat met de inwerkingtreding 
van de verordeningen inzake vervoer over 
het water en vervoer per bus in december 
2012 en maart 2013 respectievelijk de EU 
het eerste geïntegreerde gebied ter wereld 
voor passagiersrechten voor alle 
vervoerswijzen zal creëren; merkt op dat 
de toepasselijke EU-wetgeving nu 
gezamenlijk en op gecoördineerde wijze 
door alle lidstaten volledig ten uitvoer 
moet worden gelegd opdat het EU-beleid 
inzake passagiersvervoer strategisch 
gezien niet langer zuiver modaal blijft, 
maar intermodaal wordt;

Or. en

Amendement 2
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat zodra alle 
passagiersrechtenverordeningen in 
werking zijn getreden de Commissie in 
samenwerking met de lidstaten 
onmiddellijk dient over te gaan tot de
beoordeling van de praktische toepassing 
ervan;

Or. el

Amendement 3
Louis Grech
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. dringt erop aan dat de Commissie 
voortdurend uitgebreid overleg 
organiseert met alle belanghebbenden in 
de toeristische sector, met name 
consumenten en reisorganisaties, over het 
doen gelden van rechten en 
schadevergoeding, om ervoor te zorgen 
dat één vereenvoudigde, uniforme en 
alomvattende benadering van het 
vraagstuk van de rechten van de toerist 
als consument wordt aangenomen;

Or. en

Amendement 4
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

verzoekt de Commissie de introductie van 
aanvullende maatregelen in overweging te 
nemen om de toepassing en de 
handhaving van de wetgeving inzake 
passagiersrechten te verbeteren. Dit kan 
onder meer inhouden het bijwerken en op 
de website van de Commissie publiceren 
van de informatieve documenten inzake 
de rechten van reizigers, alsmede het 
bevorderen van discussies en 
samenwerking tussen lidstaten, nationale 
handhavingsautoriteiten, 
consumentenorganisaties en 
vervoersbedrijven ten einde de beste 
praktijken te verspreiden en 
overeenstemming te bereiken over de 
controversiële delen van de wetgeving;

Or. en
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Amendement 5
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – alinea 2 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

benadrukt het belang van uniforme, 
effectieve, afschrikkende en evenredige 
sancties teneinde een gelijk speelveld tot 
stand te brengen en van krachtige 
economische stimulansen voor alle 
betrokken actoren om te voldoen aan de 
bepalingen inzake passagiersrechten;

Or. en

Amendement 6
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat consumenten recht hebben 
op effectieve en gelijke bescherming, 
ongeacht hun vervoerswijze; verzoekt om 
een enkele verordening uit te werken 
waarin alle bepalingen en beginselen 
inzake passagiersrechten vervat zitten, om 
zo versnippering tegen te gaan en 
tegenstrijdigheden op de verschillende 
gebieden van passagiersrechten weg te 
werken;

3. wijst erop dat consumenten recht hebben 
op een hoge mate van effectieve en gelijke 
minimumbescherming, ongeacht hun 
vervoerswijze; verzoekt om een enkele 
verordening uit te werken waarin alle 
minimumbepalingen en beginselen inzake 
passagiersrechten vervat zitten, aangevuld 
met specifieke maatregelen voor elke 
vervoerswijze;

Or. en

Amendement 7
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat consumenten recht hebben 3. wijst erop dat consumenten recht hebben 
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op effectieve en gelijke bescherming, 
ongeacht hun vervoerswijze; verzoekt om 
een enkele verordening uit te werken 
waarin alle bepalingen en beginselen 
inzake passagiersrechten vervat zitten, om 
zo versnippering tegen te gaan en 
tegenstrijdigheden op de verschillende 
gebieden van passagiersrechten weg te 
werken;

op effectieve en gelijke bescherming, 
ongeacht hun vervoerswijze; verzoekt om 
een betere integratie van de bepalingen en 
beginselen inzake passagiersrechten in de 
verschillende vervoerswijzen, om zo 
versnippering tegen te gaan en 
tegenstrijdigheden op de verschillende 
gebieden van passagiersrechten weg te 
werken; benadrukt dat dergelijke 
integratie in geen geval mag leiden tot een 
verslechtering van de passagiersrechten 
bij een bepaalde vervoerswijze, maar er 
integendeel moet voor zorgen dat al deze 
rechten op hetzelfde niveau worden 
gebracht als de beste normen; meent in 
het bijzonder dat de definities van 
vertragingen of annuleringen niet mogen 
leiden tot verstoringen tussen de rechten 
die bij de verschillende vervoerswijzen van 
toepassing zijn;

Or. en

Amendement 8
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat consumenten recht hebben 
op effectieve en gelijke bescherming, 
ongeacht hun vervoerswijze; verzoekt om 
een enkele verordening uit te werken 
waarin alle bepalingen en beginselen 
inzake passagiersrechten vervat zitten, om 
zo versnippering tegen te gaan en 
tegenstrijdigheden op de verschillende 
gebieden van passagiersrechten weg te 
werken;

3. wijst erop dat consumenten recht hebben 
op effectieve en gelijke bescherming, 
ongeacht hun vervoerswijze; verzoekt om 
een enkele verordening uit te werken 
waarin alle bepalingen en beginselen 
inzake passagiersrechten vervat zitten, om 
zo versnippering tegen te gaan en 
tegenstrijdigheden op de verschillende 
gebieden van passagiersrechten weg te 
werken, zonder daarbij de bestaande 
rechten in gevaar te brengen;

Or. en

Amendement 9
Adam Bielan
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat consumenten het recht 
hebben op effectieve en gelijke
bescherming, ongeacht hun vervoerswijze; 
verzoekt om een enkele verordening uit te 
werken waarin alle bepalingen en 
beginselen inzake passagiersrechten vervat 
zitten, om zo versnippering tegen te gaan
en tegenstrijdigheden op de verschillende 
gebieden van passagiersrechten weg te 
werken;

3. wijst erop dat consumenten het recht 
hebben op effectieve bescherming, 
ongeacht hun vervoerswijze; verzoekt om 
regelmatig alle bepalingen en beginselen 
inzake passagiersrechten ten uitvoer te 
leggen en tegenstrijdigheden op de 
verschillende gebieden van 
passagiersrechten weg te werken;

Or. pl

Amendement 10
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat consumenten recht hebben 
op effectieve en gelijke bescherming, 
ongeacht hun vervoerswijze; verzoekt om 
een enkele verordening uit te werken 
waarin alle bepalingen en beginselen 
inzake passagiersrechten zijn vervat, om zo 
versnippering tegen te gaan en 
tegenstrijdigheden op de verschillende 
gebieden van passagiersrechten weg te 
nemen;

3. wijst erop dat consumenten recht hebben 
op effectieve en gelijke bescherming, 
ongeacht hun vervoerswijze; verzoekt om 
een enkele verordening uit te werken 
waarin alle bepalingen en beginselen 
inzake passagiersrechten zijn vervat, met 
name inzake de rechten van passagiers in 
een kwetsbare situatie, om zo 
versnippering tegen te gaan en 
tegenstrijdigheden op de verschillende 
gebieden van passagiersrechten weg te 
nemen;

Or. es

Amendement 11
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 3
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Ontwerpadvies Amendement

3. wijst erop dat consumenten recht hebben 
op effectieve en gelijke bescherming, 
ongeacht hun vervoerswijze; verzoekt om 
een enkele verordening uit te werken 
waarin alle bepalingen en beginselen 
inzake passagiersrechten vervat zitten, om 
zo versnippering tegen te gaan en 
tegenstrijdigheden op de verschillende 
gebieden van passagiersrechten weg te 
werken;

3. wijst erop dat consumenten recht hebben 
op effectieve en gelijke bescherming, 
ongeacht hun vervoerswijze; stelt voor om 
verder onderzoek uit te voeren om na te 
gaan of het mogelijk en haalbaar is om
een enkele verordening uit te werken 
waarin alle bepalingen en beginselen 
inzake passagiersrechten vervat zitten, om 
zo versnippering tegen te gaan en 
tegenstrijdigheden op de verschillende 
gebieden van passagiersrechten weg te 
werken;

Or. en

Amendement 12
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat er gepaste regelingen 
nodig zijn om de consumenten een 
vergoeding te geven in geval van door de 
dienstverlener veroorzaakte annuleringen 
of vertragingen;

Or. en

Amendement 13
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. passagiers zouden in het bijzonder 
de volgende rechten moeten krijgen die 
momenteel nog niet voorzien worden:
- Passagiers die bij vervoer over water of 
per spoor de toegang tot het voertuig 
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ontzegd worden, moeten altijd kunnen 
kiezen tussen terugbetaling of 
herroutering (naar keuze van de passagier 
bij de eerste gelegenheid of herboeking op 
een later moment), moeten passende 
bijstand krijgen en moeten een vergoeding 
of met de vervoerder overeengekomen 
voordelen ontvangen. De rechten van 
buspassagiers moeten worden uitgebreid 
zodat ook zij het recht op herroutering 
krijgen;
- Bij spoor- en luchtvervoer moet 
informatie over wijzigingen van de 
dienstregelingstijden en verwachte 
aankomsttijden op aansluitpunten zo snel 
mogelijk en uiterlijk 30 minuten na de 
geplande vertrektijd worden verstrekt.

Or. en

Amendement 14
Bernadette Vergnaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat het noodzakelijk is 
dat de wetgeving inzake prijstransparantie 
effectief ten uitvoer wordt gelegd en wordt 
versterkt om te garanderen dat alle 
consumenten, ook personen met een 
beperkte mobiliteit en kwetsbare 
consumenten, een reis kunnen boeken op 
basis van de aangekondigde prijs, die 
precies moet overeenstemmen met de 
eindprijs, inclusief alle kosten en 
toeslagen;

Or. fr

Amendement 15
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept dat transparante 
informatie over de totale ticketprijs en 
over hetgeen inbegrepen is in de dienst, 
van essentieel belang is om de passagiers 
in staat te stellen vóór aankoop een 
volledig geïnformeerde keuze te maken en 
te voorkomen dat zij in de war raken en 
het vertrouwen verliezen in de 
vervoersbedrijven;

Or. el

Amendement 16
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. roept de Commissie op om de 
definitie van buitengewone 
omstandigheden te verduidelijken; is van 
mening dat in geval van buitengewone 
omstandigheden passagiers in alle 
vervoerswijzen recht op accommodatie 
moeten hebben, waarbij dat recht wordt 
beperkt tot 150 euro per nacht gedurende 
ten hoogste zeven nachten;

Or. en

Amendement 17
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. roept de Commissie op om de 
websites van handelaren en 
vervoersbedrijven sterker te controleren 
om ervoor te zorgen dat er meer 
transparantie komt voor de passagiers, 
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met name wanneer zij vervoerstickets 
online kopen en dat zij niet worden 
opgelicht zoals het geval kan zijn met 
vooraf aangevinkte vakjes en met extra 
kosten waarvan de passagiers niet van 
tevoren behoorlijk op de hoogte waren 
gebracht, evenals met extra kosten voor 
het gebruik van betaalmiddelen 
(bijvoorbeeld kredietkaarten);

Or. el

Amendement 18
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. stelt vast dat er een probleem is 
met de bestaande Verordening (EG) 
261/2004, aangezien niet van de EER 
afkomstige luchtvaartmaatschappijen 
weigeren een vergoeding te betalen aan 
passagiers die van derde landen naar de 
Unie vliegen, wanneer deze 
maatschappijen in naam van EER-
luchtvaartmaatschappijen 
luchtvaartdiensten verstrekken; roept de 
Commissie op om deze situatie recht te 
zetten door het belangrijke beginsel uit te 
voeren dat stelt dat de EU-vervoerder met 
wie de passagier een overeenkomst heeft 
afgesloten, ervoor moet zorgen dat de EU-
passagiersrechten worden gerespecteerd, 
ook wanneer deze EU-vervoerder zelf niet 
verantwoordelijk is voor de feitelijke 
uitvoering van het vervoer;

Or. en

Amendement 19
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt om de tien passagiersrechten 
die de Commissie in haar mededeling heeft 
opgesteld, volledig ten uitvoer te leggen, 
voor alle vervoerswijzen, in alle lidstaten 
en voor alle grensoverschrijdende reizen;

4. verzoekt om de tien passagiersrechten 
die de Commissie in haar mededeling heeft 
opgesteld, volledig ten uitvoer te leggen, 
voor alle vervoerswijzen, in alle lidstaten 
en voor alle grensoverschrijdende reizen;
stelt voor dat de Commissie, wanneer zij 
haar campagne om het publiek bewust te 
maken van de EU-passagiersrechten 
onderneemt, de goedkeuring van het 
handvest voor de rechten van de burgers 
ernstig in overweging neemt zoals werd 
voorgesteld in het recente advies van het 
Europees Parlement over het "verslag 
over het EU-burgerschap 2010: Het 
wegnemen van de belemmeringen voor de 
rechten van EU-burgers"; is van mening 
dat de opname van de EU-
passagiersrechten in dit voorgestelde 
handboek voor burgers essentieel is om 
ervoor te zorgen dat de burgers volledig 
op de hoogte zijn van de zaken waarin de 
EU-wetgeving al dan niet voorziet 
wanneer zij tijdens hun reizen met 
problemen te kampen krijgen;

Or. en

Amendement 20
Adam Bielan

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. verzoekt om de tien passagiersrechten 
die de Commissie in haar mededeling heeft 
opgesteld, volledig ten uitvoer te leggen, 
voor alle vervoerswijzen, in alle lidstaten 
en voor alle grensoverschrijdende reizen;

4. verzoekt om de tien passagiersrechten 
die de Commissie in haar mededeling heeft 
opgesteld, ten uitvoer te leggen, voor 
verschillende vervoerswijzen, in alle 
lidstaten en voor grensoverschrijdende 
reizen;

Or. pl
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Amendement 21
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

benadrukt het wijdverbreide bestaan van 
oneerlijke contractuele voorwaarden in 
vervoersovereenkomsten en de toename 
van nationale jurisprudentie waarmee 
bepaalde vaak gebruikte voorwaarden 
worden verboden; dringt er derhalve bij 
de Commissie op aan om deze kwestie aan 
te pakken door specifieke oneerlijke 
voorwaarden binnen de vervoerssector in 
een zwarte lijst op te nemen, in het 
bijzonder de contractuele kwesties met 
betrekking tot de overdraagbaarheid van 
tickets, buitengewone omstandigheden die 
als overmacht gelden, de eenzijdige 
herplanning van reisschema’s, het verbod 
om tickets afzonderlijk te gebruiken tenzij 
op basis van zeer beperkte en objectieve 
"no-show"-criteria, de bepalingen inzake 
verkeerd verwerkte, vertraagde of 
beschadigde bagage en de onredelijke 
beperkingen voor handbagage aan boord 
van vliegtuigen;

Or. en

Amendement 22
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – alinea 2 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

merkt op dat de bestaande 
handelspraktijken (zoals vergoedingen 
voor de check-in, voor voorrang bij het 
instappen, voor betaling met een kaart, 
voor bagage en voor de naleving van EU-
wetgeving, alsook het blokkeren van een 
bedrag dat dubbel zo hoog is als de 
ticketprijs op de bankrekening van de 
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passagier gedurende een bepaalde 
periode) geleid hebben tot aanzienlijke 
verschillen tussen de aangekondigde prijs 
en de uiteindelijke prijs, waardoor het 
voor consumenten moeilijk wordt om te 
begrijpen of te voorzien welke onderdelen 
samen de uiteindelijke prijs bepalen; 
benadrukt bijgevolg dat het noodzakelijk 
is de wetgeving inzake prijstransparantie 
op effectieve wijze ten uitvoer te leggen en 
te handhaven;

Or. en

Amendement 23
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 – alinea 3 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

benadrukt dat samenhang tussen de 
verschillende wetten inzake 
passagiersrechten gegarandeerd moet 
worden en dat ervoor gezorgd moet 
worden dat, wanneer een maatschappij 
failliet gaat of haar bedrijfsvergunning 
verliest, passagiers met een ticket voor 
uitsluitend vervoer bescherming krijgen 
die even doeltreffend is als de 
bescherming die kopers van pakketreizen 
nu reeds genieten, om zo discriminatie 
van passagiers op basis van het 
aangekochte ticket en oneerlijke 
concurrentie tussen verschillende 
dienstverleners te vermijden;

Or. en

Amendement 24
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat de handhaving van 
bestaande passagiersrechten een 
topprioriteit moet zijn. Nationale 
handhavingsautoriteiten moeten nauw 
samenwerken en moeten voldoende 
middelen en financiën ter beschikking 
krijgen om een effectieve handhaving te 
garanderen. Dankzij een effectieve 
handhaving wordt de behoefte aan 
bijkomende verslagleggingsverplichtingen 
voor vervoerders, zoals de Commissie 
voorziet, kleiner.

Or. en

Amendement 25
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt erop aan dat passagiers beter 
beschermd moeten worden wanneer zij 
tijdens een enkele reis van verschillende 
opeenvolgende vervoerswijzen 
gebruikmaken en over een geïntegreerd 
ticket beschikken, en dat zij in dergelijk 
geval de beste rechten die op een van deze 
vervoerswijzen van toepassing zijn, dienen 
te genieten;

Or. en

Amendement 26
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat ervoor gezorgd moet 
worden dat passagiers op de hoogte zijn 

5. wijst erop dat ervoor gezorgd moet 
worden dat passagiers op de hoogte zijn 
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van deze rechten voordat zij reisdiensten 
aankopen en dat zulke informatie 
beschikbaar moet worden gesteld 
gedurende de verschillende fasen van de 
reis; verzoekt om maatregelen te treffen 
om de rol van de consumentencentra bij het 
oplossen van consumentenproblemen en -
geschillen te versterken en om ervoor te 
zorgen dat er doeltreffende mechanismen 
voor alternatieve geschillenbeslechting en 
collectief verhaal beschikbaar zijn; 
verzoekt in die context om een enkele
hulplijnwebsite op te richten met 
informatie over de passagiersrechten 
(www.travel.eu);

van deze rechten voordat zij reisdiensten 
aankopen en dat zulke informatie 
makkelijk te begrijpen moet zijn en
beschikbaar moet worden gesteld 
gedurende de verschillende fasen van de 
reis; verzoekt om maatregelen te treffen 
om de rol van de consumentencentra bij het 
oplossen van consumentenproblemen en -
geschillen te versterken en om ervoor te 
zorgen dat er doeltreffende mechanismen 
voor alternatieve geschillenbeslechting en 
collectief verhaal beschikbaar zijn; 
verzoekt in die context om een 
hulplijnwebsite op te richten in elke 
lidstaat;

Or. en

Amendement 27
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat ervoor gezorgd moet 
worden dat passagiers op de hoogte zijn 
van deze rechten voordat zij reisdiensten 
aankopen en dat zulke informatie 
beschikbaar moet worden gesteld 
gedurende de verschillende fasen van de 
reis; verzoekt om maatregelen te treffen 
om de rol van de consumentencentra bij het 
oplossen van consumentenproblemen en -
geschillen te versterken en om ervoor te 
zorgen dat er doeltreffende mechanismen 
voor alternatieve geschillenbeslechting en 
collectief verhaal beschikbaar zijn; 
verzoekt in die context om een enkele 
hulplijnwebsite op te richten met 
informatie over de passagiersrechten 
(www.travel.eu);

5. wijst erop dat ervoor gezorgd moet 
worden dat passagiers tijdige en 
nauwkeurige informatie krijgen over deze 
rechten voordat zij reisdiensten aankopen 
en dat zulke informatie, in het bijzonder 
over de rechten en procedures voor het 
krijgen van bijstand in geval van 
langdurige vertragingen/annuleringen en 
voor het aanvragen van een vergoeding, 
duidelijk moet worden verstrekt op een 
begrijpelijke en consumentvriendelijke 
manier en beschikbaar moet worden 
gesteld gedurende de verschillende fasen 
van de reis; verzoekt om maatregelen te 
treffen om de rol van de 
consumentencentra bij het oplossen van 
consumentenproblemen en -geschillen te 
versterken en om ervoor te zorgen dat er 
doeltreffende mechanismen voor 
alternatieve geschillenbeslechting en 
collectief verhaal beschikbaar zijn; 
verzoekt in die context om een enkele 
hulplijnwebsite op te richten met 
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informatie over de passagiersrechten 
(www.travel.eu);

Or. en

Amendement 28
Bernadette Vergnaud

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat ervoor gezorgd moet 
worden dat passagiers op de hoogte zijn 
van deze rechten voordat zij reisdiensten 
aankopen en dat zulke informatie 
beschikbaar moet worden gesteld 
gedurende de verschillende fasen van de 
reis; verzoekt om maatregelen te treffen 
om de rol van de consumentencentra bij het 
oplossen van consumentenproblemen en -
geschillen te versterken en om ervoor te 
zorgen dat er doeltreffende mechanismen 
voor alternatieve geschillenbeslechting en 
collectief verhaal beschikbaar zijn; 
verzoekt in die context om een enkele 
hulplijnwebsite op te richten met 
informatie over de passagiersrechten 
(www.travel.eu);

5. wijst erop dat ervoor gezorgd moet 
worden dat passagiers op de hoogte zijn 
van deze rechten voordat zij reisdiensten 
aankopen en dat zulke informatie 
beschikbaar moet worden gesteld 
gedurende de verschillende fasen van de 
reis; verzoekt om maatregelen te treffen 
om de rol van de consumentencentra bij het 
oplossen van consumentenproblemen en -
geschillen te versterken en om ervoor te 
zorgen dat er doeltreffende mechanismen 
voor alternatieve geschillenbeslechting en 
collectief verhaal beschikbaar zijn; 
verzoekt in die context om een enkele 
hulplijnwebsite op te richten met in alle 
EU-talen beschikbare informatie over de 
passagiersrechten (www.travel.eu);

Or. fr

Amendement 29
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst erop dat ervoor gezorgd moet
worden dat passagiers op de hoogte zijn 
van deze rechten voordat zij reisdiensten 
aankopen en dat zulke informatie 
beschikbaar moet worden gesteld 
gedurende de verschillende fasen van de 
reis; verzoekt om maatregelen te treffen 

5. wijst erop dat ervoor gezorgd moet 
worden dat passagiers op de hoogte zijn 
van deze rechten voordat zij reisdiensten 
aankopen en dat zulke informatie op een 
toegankelijke en begrijpelijke manier
beschikbaar moet worden gesteld 
gedurende alle verschillende fasen van de 
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om de rol van de consumentencentra bij het 
oplossen van consumentenproblemen en -
geschillen te versterken en om ervoor te 
zorgen dat er doeltreffende mechanismen 
voor alternatieve geschillenbeslechting en 
collectief verhaal beschikbaar zijn; 
verzoekt in die context om een enkele 
hulplijnwebsite op te richten met 
informatie over de passagiersrechten 
(www.travel.eu);

reis; verzoekt om maatregelen te treffen 
om de rol van de consumentencentra bij het 
oplossen van consumentenproblemen en -
geschillen te versterken en om ervoor te 
zorgen dat er doeltreffende en 
toegankelijke mechanismen voor 
alternatieve geschillenbeslechting en 
collectief verhaal beschikbaar zijn; 
verzoekt in die context om een enkele 
hulplijnwebsite op te richten met 
informatie over de passagiersrechten 
(www.travel.eu);

Or. es

Amendement 30
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

De inspanningen om de rechten van 
passagiers bekend te maken zouden 
uitgebreid kunnen worden en gedeeld 
door de actoren in de keten door middel 
van samenwerking tussen nationale 
autoriteiten, consumentenorganisaties, 
nationale handhavingsautoriteiten, 
vervoersmaatschappijen, enz.;

Or. en

Amendement 31
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. verzoekt om de definitie van een 
harde kern van 
passagiersvervoersdiensten die altijd in 
het basistarief moeten worden 
opgenomen, ongeacht de vervoerswijze. 
Dergelijke diensten moeten minstens het 
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volgende omvatten: alle operationele 
kosten die onontbeerlijk zijn voor het 
vervoer van passagiers (inclusief die 
welke verband houden met de juridische 
verplichtingen van de vervoerder, zoals 
veiligheid, beveiliging en 
passagiersrechten), alle aspecten die 
essentieel zijn voor de reis vanuit het 
oogpunt van de passagier (zoals het 
afgeven van tickets en instapkaarten of 
het meenemen van een 
minimumhoeveelheid bagage en 
persoonlijke goederen) en alle kosten die 
verband houden met de betaling (zoals de 
kosten voor kredietkaarten);

Or. en

Amendement 32
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van mening dat de overgang van 
een modale benadering van EU-
passagiersrechten naar een intermodale 
benadering alleen succesvol kan zijn als 
toegankelijke klachtenprocedures, 
mechanismen voor alternatieve 
geschillenbeslechting en 
consumentencentra niet alleen het nodige 
personeel en de nodige financiële 
middelen ter beschikking krijgen, maar 
ook volledig onderling verbonden worden, 
zodat passagiers snel en goedkoop een 
gunstige vergoeding kunnen krijgen in 
zaken aangaande de kwaliteit van de 
dienstverlening of de omstandigheden 
waarmee zij tijdens hun reis te maken 
krijgen;

Or. en

Amendement 33
Sirpa Pietikäinen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. benadrukt dat het noodzakelijk is de 
wetgeving inzake prijstransparantie op 
effectieve wijze ten uitvoer te leggen en te 
handhaven in overeenstemming met de 
bepalingen van de richtlijn inzake 
consumentenrechten. Alle extra kosten 
waarvan de passagiers niet van tevoren op 
de hoogte zijn gebracht, moeten worden 
verboden. Alle kosten moeten duidelijk 
zichtbaar zijn en moeten al bij het begin 
van de onlineboekingsprocedure worden 
weergegeven. De totaalprijs van de reis 
moet een accurate weerspiegeling zijn van 
de aangekondigde prijs;

Or. en

Amendement 34
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. benadrukt dat om de 
consumentenrechten volledig ten uitvoer 
te leggen bij onlineboekingssystemen 
vooraf aangevinkte vakjes en misleidende 
internetpraktijken moeten worden 
verboden;

Or. en

Amendement 35
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

5 quater. vestigt met name de aandacht op 
de rechten van consumenten die 
pakketreizen boeken op regelmatige basis, 
zowel bij een reisagent als zelf online;

Or. en

Amendement 36
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt om EU-brede instrumenten te 
ontwikkelen om een optimale 
multimodaliteit te verzekeren in het kader 
van doeltreffende en vlotte
grensoverschrijdende diensten van 
openbaar vervoer, om zowel het vrij 
verkeer van personen als het 
concurrentievermogen van zulke diensten 
ten opzichte van het gebruik van 
personenvoertuigen te vrijwaren;

6. verzoekt om EU-brede instrumenten te 
ontwikkelen om een optimale 
multimodaliteit te verzekeren in het kader 
van doeltreffende, vlotte en interoperabele
grensoverschrijdende diensten van 
openbaar vervoer, om zowel het vrij 
verkeer van personen als het 
concurrentievermogen van zulke diensten 
ten opzichte van het gebruik van 
personenvoertuigen te vrijwaren; vindt dat 
grensoverschrijdende passagiers de 
mogelijkheid moeten krijgen om een enkel 
ticket te kopen wanneer zij in meer dan 
twee landen reizen.

Or. en

Amendement 37
María Irigoyen Pérez

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt om EU-brede instrumenten te 
ontwikkelen om een optimale 
multimodaliteit te verzekeren in het kader 
van doeltreffende en vlotte
grensoverschrijdende diensten van 

6. verzoekt om EU-brede instrumenten te 
ontwikkelen om een optimale 
multimodaliteit te verzekeren in het kader 
van doeltreffende en kwaliteitsvolle
grensoverschrijdende diensten van 



PE491.356v01-00 22/32 AM\905816NL.doc

NL

openbaar vervoer, om zowel het vrij 
verkeer van personen als het 
concurrentievermogen van zulke diensten 
ten opzichte van het gebruik van 
personenvoertuigen te vrijwaren;

openbaar vervoer, om zowel het vrij 
verkeer van personen als het 
concurrentievermogen van zulke diensten 
ten opzichte van het gebruik van 
personenvoertuigen te vrijwaren;

Or. es

Amendement 38
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om een vereenvoudiging van de 
visumaanvraagprocedures, vooral voor 
toeristengroepen, ernstig in overweging te 
nemen, zonder daarbij de beveiligings- en 
douaneaspecten voor onderdanen van 
derde landen op een of andere manier in 
gevaar te brengen;

Or. en

Amendement 39
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt om een holistische 
benadering voor mensen met een beperkte 
mobiliteit, met name ouderen; er moet 
rekening worden gehouden met de hele 
vervoersketen vanaf thuis en terug, 
inclusief toegang tot het openbaar 
vervoer; stelt de behoefte aan een 
coherent stelsel van steunpunten aan de 
orde om mensen met een beperkte 
mobiliteit bij te staan;

Or. en
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Amendement 40
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verwacht dat de Commissie in haar 
herziening van de richtlijn inzake 
pakketreizen grondig onderzoekt welke 
invloed de e-handel en de digitale 
markten hebben op het 
consumentengedrag in de Europese 
toeristische sector; is van mening dat de 
Commissie meer inspanningen moet 
leveren om de kwaliteit en de inhoud van 
de aan toeristen verstrekte informatie te 
verbeteren en dat deze informatie 
makkelijk toegankelijk en betrouwbaar 
moet zijn voor consumenten;

Or. en

Amendement 41
Adam Bielan

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. wijst erop dat vervoerders aan elke 
terminal of op elke luchthaven waar zij 
actief zijn ten minste één 
vertegenwoordiger moeten detacheren 
en/of in een klachtenmeldpunt moeten 
voorzien dat bevoegd is om onmiddellijke 
beslissingen te nemen bij verstoringen;

7. wijst erop dat vervoerders aan elke 
terminal of op elke luchthaven waar zij 
actief zijn ten minste één 
vertegenwoordiger moeten detacheren 
en/of in een klachtenmeldpunt moeten 
voorzien dat bevoegd is om onmiddellijke 
beslissingen te nemen bij verstoringen, in 
overeenstemming met de geldende 
voorschriften met betrekking tot 
passagiersrechten;

Or. pl

Amendement 42
Antonyia Parvanova
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

roept de Commissie op om maatregelen 
voor te stellen voor de invoering van 
geharmoniseerde en toegankelijke 
klachtenprocedures en rechtsmiddelen om 
te zorgen voor de doeltreffende 
bescherming van de rechten van reizigers 
en te garanderen dat zij de compensatie 
waarop ze recht hebben op tijdige en 
efficiënte wijze ontvangen;

Or. en

Amendement 43
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – alinea 2 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

merkt op dat de termijnen om te reageren 
op klachten van passagiers uiteenlopen in 
de verschillende bepalingen over 
passagiersrechten; nodigt de Commissie 
daarom uit om termijnen vast te stellen 
binnen dewelke men op klachten van 
passagiers moet reageren en die op alle 
vervoerswijzen van toepassing zijn;

Or. en

Amendement 44
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat alle informatie met 
betrekking tot de reis en elke verstoring, 
annulering of vertraging steeds op de 
website van de reisdienst moet worden 
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gegeven;

Or. en

Amendement 45
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat een goede 
uitvoering van de dienstenrichtlijn de 
juridische, administratieve en 
bureaucratische belemmeringen 
aanzienlijk zal verminderen, alsook de 
beperkingen waarmee consumenten in de 
toeristische sector momenteel te maken 
hebben; spoort de Commissie en de 
lidstaten aan om de correcte en volledige 
uitvoering van de richtlijn te blijven 
garanderen teneinde de toekomstige EU-
regels inzake gelijke passagiersrechten 
voor iedereen, ongeacht de gebruikte 
vervoerswijze, aan te vullen en te 
vervolledigen;

Or. en

Amendement 46
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat consumenten het 
recht hebben om van een reis af te zien 
wanneer die reis wordt verstoord. In geen 
enkele vervoerswijze worden voorwaarden 
gesteld aan de keuze tussen herroutering 
en vergoeding;

Or. en
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Amendement 47
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. verzoekt om de goedkeuring van de 
"open data"-beginselen om de 
ontwikkeling te vergemakkelijken van 
diensten die consumenten helpen bij het 
plannen van hun reis;

Or. en

Amendement 48
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. benadrukt dat consumenten recht 
hebben op bijstand en zorg in geval van 
langdurige vertragingen;

Or. en

Amendement 49
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. wijst erop dat het vaak niet 
mogelijk is om ter plaatste oplossingen te 
improviseren. Er moet op worden 
toegezien dat vervoerders in de terminals 
over de noodzakelijke competente 
personeelsleden en instrumenten 
beschikken zodat passagiers snel een 
keuze kunnen maken;

Or. en
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Amendement 50
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. wijst erop dat duidelijk moet 
worden gedefinieerd en in richtsnoeren 
van de Commissie moet worden 
verduidelijkt wat er valt onder 
"buitengewone omstandigheden", 
hetgeen duidelijk vermeld moet worden bij 
toekomstige herzieningen van de 
wetgeving inzake passagiersrechten om te 
voorkomen dat er ten onrechte een beroep 
wordt gedaan op de omstandigheden die 
tot annuleringen of vertragingen hebben 
geleid;

Or. en

Amendement 51
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst erop dat personen met een beperkte 
mobiliteit of handicaps dezelfde 
mogelijkheden moeten hebben om te 
reizen, en van een onbeperkte toegang tot 
en bijstand bij diensten moeten kunnen 
profiteren.

8. wijst erop dat personen met een beperkte 
mobiliteit of handicaps dezelfde 
mogelijkheden moeten hebben om te 
reizen, en van een onbeperkte toegang tot 
en bijstand bij diensten moeten kunnen 
profiteren. Informatie die reizigers nodig 
hebben moet in verschillende 
toegankelijke formaten worden verstrekt.

Or. en

Amendement 52
Emilie Turunen
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Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst erop dat personen met een beperkte 
mobiliteit of handicaps dezelfde 
mogelijkheden moeten hebben om te 
reizen, en van een onbeperkte toegang tot 
en bijstand bij diensten moeten kunnen 
profiteren.

8. wijst erop dat personen met een beperkte 
mobiliteit of handicaps dezelfde 
mogelijkheden moeten hebben om te 
reizen, en van een onbeperkte en 
onbelemmerde toegang tot infrastructuur, 
voertuigen, bijstand bij diensten en alle 
informatie die zij nodig hebben, moeten 
kunnen profiteren.

Or. en

Amendement 53
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst erop dat personen met een beperkte 
mobiliteit of handicaps dezelfde 
mogelijkheden moeten hebben om te 
reizen, en van een onbeperkte toegang tot 
en bijstand bij diensten moeten kunnen 
profiteren.

8. wijst erop dat personen met een beperkte 
mobiliteit of handicaps dezelfde 
mogelijkheden moeten hebben om te 
reizen, en van een onbeperkte toegang tot 
en bijstand bij diensten moeten kunnen 
profiteren; onderstreept tevens dat het van 
essentieel belang is dat het personeel dat 
met deze passagiers omgaat de vereiste 
opleiding heeft gekregen;

Or. el

Amendement 54
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 – alinea 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

benadrukt dat de boekingsprocedures, de 
procedures voor het aanvragen van 
bijstand en het beleid inzake 
veiligheidscontroles moeten worden 
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geharmoniseerd en dat er betere 
informatie over deze onderwerpen moet 
worden verstrekt vanaf het moment van 
boeking tot het moment waarop 
passagiers met een beperkte mobiliteit of 
een handicap op hun punt van 
bestemming zijn aangekomen;

Or. en

Amendement 55
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 – alinea 2 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

onderstreept dat de opleiding van 
personeelsleden uiterst belangrijk is om 
een effectieve tenuitvoerlegging van de 
wetgeving inzake rechten van passagiers 
met een beperkte mobiliteit of een 
handicap te garanderen en dat opleiding 
het meest kosteneffectieve middel is om 
discriminatie te vermijden; benadrukt 
derhalve dat in nauwe samenwerking met 
representatieve organisaties van personen 
met een beperkte mobiliteit of een 
handicap voorzien moet worden in een 
passende opleiding van personeel;

Or. en

Amendement 56
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 – alinea 3 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

benadrukt dat het nodig is om te 
waarborgen dat mobiliteitshulpmiddelen 
niet worden beschouwd en/of behandeld 
als gewone bagage, maar als een voor de 
passagier onvervangbaar en onmisbaar 
instrument dat hem onafhankelijkheid 
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biedt; onderstreept om deze reden dat 
mobiliteitshulpmiddelen zorgvuldig 
moeten worden behandeld door 
gekwalificeerd personeel in 
overeenstemming met strikte en 
geharmoniseerde procedures voor 
instappen en van boord gaan, waarbij 
passagiers de hulpmiddelen zo lang 
mogelijk moeten kunnen gebruiken;

Or. en

Amendement 57
Antonyia Parvanova

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 – alinea 4 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

is van oordeel dat het van essentieel
belang is om te waarborgen dat mensen 
die tijdens het reizen medische zuurstof 
nodig hebben, obese passagiers en 
passagiers die met een begeleider moeten 
reizen, geen aanvullende vergoedingen 
hoeven te betalen en niet als passagier 
geweigerd kunnen worden, tenzij om 
zuiver veiligheidstechnische redenen;

Or. en

Amendement 58
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. maakt zich zorgen over de 
moeilijkheden die passagiers 
ondervinden, vooral bij 
grensoverschrijdende reizen, wanneer zij 
de voordelen willen genieten die gepaard 
gaan met de handhaving van hun rechten, 
maar de maatschappijen niet aan die 
rechten voldoen; meent in deze context 



AM\905816NL.doc 31/32 PE491.356v01-00

NL

dat onafhankelijke nationale 
handhavingsautoriteiten als bemiddelaar 
dienen op te treden tussen passagiers en 
maatschappijen zodat de rechten van de 
passagiers gehandhaafd worden zonder 
dat zij hiervoor gerechtskosten hoeven te 
dragen; onderstreept dat samenwerking 
tussen deze nationale 
handhavingsautoriteiten erg nodig is om 
de problemen aan te pakken die 
grensoverschrijdende passagiers 
ondervinden wanneer zij willen verkrijgen 
dat hun rechten gehandhaafd worden;

Or. en

Amendement 59
Sirpa Pietikäinen

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt dat in alle richtlijnen 
duidelijk moet worden vermeld dat er voor 
reserveringen van personen met een 
handicap geen extra vergoeding mag 
worden aangerekend; verzoekt om de 
regels voor het gratis reizen van 
begeleiders te stroomlijnen.

Or. en

Amendement 60
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. roept de Commissie op om een 
algemene reeks normen inzake de 
toegankelijkheid van 
vervoersinfrastructuur en -diensten op te 
stellen waarin ook aspecten aan de orde 
komen als ticketverkoop, realtime-
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reisinformatie en online-diensten, 
teneinde personen met beperkte mobiliteit 
of een handicap gelijkwaardige en 
onbeperkte toegang tot de goederen- en 
dienstenmarkten in de vervoerssector te 
kunnen bieden;

Or. el


