
AM\905816PL.doc PE491.356v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2012/2067(INI)

19.6.2012

POPRAWKI
1 - 60

Projekt opinii
Sirpa Pietikäinen
(PE489.552v01–00)

w sprawie europejskiej wizji dotyczącej pasażerów: komunikat w sprawie praw 
pasażerów we wszystkich środkach transportu
(COM(2011)0898 – 2012/2067(INI))



PE491.356v01-00 2/33 AM\905816PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\905816PL.doc 3/33 PE491.356v01-00

PL

Poprawka 1
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przyjmuje do wiadomości, że wraz z 
wejściem w życie rozporządzeń w sprawie 
transportu wodnego i autobusowego 
odpowiednio w grudniu 2012 r. i marcu 
2013 r. UE ustanowi pierwszy 
zintegrowany obszar praw pasażerów dla 
wszystkich rodzajów transportu na 
świecie; zauważa, że obecnie wszystkie 
państwa członkowskie będą musiały w 
pełni wdrożyć odnośne przepisy UE w 
sposób uzgodniony i skoordynowany, co 
zapewni przekształcenie polityki UE w 
zakresie przewozu osób z czysto modalnej 
w sensie strategicznym w intermodalną;

Or. en

Poprawka 2
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że po wejściu w życie 
wszystkich rozporządzeń dotyczących 
praw pasażerów w środkach transportu 
Komisja powinna niezwłocznie, we 
współpracy z państwami członkowskimi, 
przeprowadzić ocenę ich stosowania w 
praktyce;

Or. el
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Poprawka 3
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. nalega, aby Komisja nieustannie 
przeprowadzała szeroko zakrojone 
konsultacje ze wszystkimi 
interesariuszami wywodzącymi się z 
przemysłu turystycznego, zwłaszcza z 
konsumentami i organizatorami wyjazdów 
grupowych, w sprawie egzekwowania 
praw i odszkodowań, aby zapewnić 
przyjęcie jednego, uproszczonego, 
jednolitego i kompleksowego podejścia do 
praw turystów jako konsumentów;

Or. en

Poprawka 4
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 2 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt opinii Poprawka

zachęca Komisję, aby rozważyła 
wprowadzenie środków uzupełniających w 
celu poprawy stosowania i egzekwowania 
przepisów dotyczących praw pasażerów; 
środki te mogą obejmować aktualizowanie 
i publikowanie na stronie internetowej KE 
dokumentów informujących o prawach 
pasażerów, a także zachęcanie do dyskusji 
i współpracy między państwami 
członkowskimi, krajowymi organami 
wykonawczymi, organizacjami 
konsumenckimi i przedsiębiorstwami 
transportowymi w celu rozpowszechniania 
najlepszych praktyk i dążenia do 
porozumienia w sprawie niektórych 
kontrowersyjnych przepisów;
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Or. en

Poprawka 5
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 2 – akapit drugi (nowy)

Projekt opinii Poprawka

podkreśla znaczenie jednolitych, 
skutecznych, odstraszających i 
proporcjonalnych sankcji dla stworzenia 
równych warunków konkurencji oraz 
silnych bodźców gospodarczych dla 
wszystkich zaangażowanych podmiotów 
do przestrzegania przepisu dotyczącego 
praw pasażerów;

Or. en

Poprawka 6
Anna Hedh

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że konsumenci mają prawo 
do skutecznej i jednakowej ochrony 
niezależnie od rodzaju transportu; apeluje o 
ustanowienie jednego instrumentu 
prawnego obejmującego wszystkie 
przepisy i zasady dotyczące praw 
pasażerów w celu ograniczenia 
rozdrobnienia oraz wyeliminowania 
niespójności występujących w różnych 
obszarach praw pasażerów;

3. podkreśla, że konsumenci mają prawo 
do wysokiego poziomu skutecznej i 
jednakowej ochrony minimalnej 
niezależnie od rodzaju transportu; apeluje o 
ustanowienie jednego instrumentu 
prawnego obejmującego wszystkie 
minimalne przepisy i zasady dotyczące 
praw pasażerów i uzupełnionego o 
szczególne środki w przypadku każdego 
rodzaju transportu;

Or. en
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Poprawka 7
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że konsumenci mają prawo 
do skutecznej i jednakowej ochrony 
niezależnie od rodzaju transportu; apeluje o 
ustanowienie jednego instrumentu 
prawnego obejmującego wszystkie
przepisy i zasady dotyczące praw 
pasażerów w celu ograniczenia 
rozdrobnienia oraz wyeliminowania 
niespójności występujących w różnych 
obszarach praw pasażerów;

3. podkreśla, że konsumenci mają prawo 
do skutecznej i jednakowej ochrony 
niezależnie od rodzaju transportu; apeluje o 
większe ujednolicenie przepisów i zasad 
dotyczących praw pasażerów w przypadku 
różnych rodzajów transportu w celu 
ograniczenia rozdrobnienia oraz 
wyeliminowania niespójności 
występujących w różnych obszarach praw 
pasażerów; podkreśla, że takie 
ujednolicenie nie powinno w żadnym 
wypadku prowadzić do ograniczenia 
obowiązujących praw pasażerów w 
odniesieniu do żadnego rodzaju 
transportu, a wręcz przeciwnie, powinno 
ono zmierzać do maksymalnego 
podnoszenia standardów tych praw; 
uważa w szczególności, że definicje 
opóźnienia i odwołania nie powinny 
powodować żadnych zakłóceń między 
prawami obowiązującymi w przypadku 
poszczególnych rodzajów transportu;

Or. en

Poprawka 8
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że konsumenci mają prawo 
do skutecznej i jednakowej ochrony 
niezależnie od rodzaju transportu; apeluje o 
ustanowienie jednego instrumentu 
prawnego obejmującego wszystkie 

3. podkreśla, że konsumenci mają prawo 
do skutecznej i jednakowej ochrony 
niezależnie od rodzaju transportu; apeluje o 
ustanowienie jednego instrumentu 
prawnego obejmującego wszystkie 
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przepisy i zasady dotyczące praw 
pasażerów w celu ograniczenia 
rozdrobnienia oraz wyeliminowania 
niespójności występujących w różnych
obszarach praw pasażerów;

przepisy i zasady dotyczące praw 
pasażerów w celu ograniczenia 
rozdrobnienia oraz wyeliminowania 
niespójności występujących w różnych 
obszarach praw pasażerów bez naruszania 
obowiązujących praw;

Or. en

Poprawka 9
Adam Bielan

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że konsumenci mają prawo 
do skutecznej i jednakowej ochrony 
niezależnie od rodzaju transportu; apeluje o 
ustanowienie jednego instrumentu 
prawnego obejmującego wszystkie 
przepisy i zasady dotyczące praw 
pasażerów w celu ograniczenia 
rozdrobnienia oraz wyeliminowania
niespójności występujących w różnych 
obszarach praw pasażerów;

3. podkreśla, że konsumenci mają prawo 
do skutecznej ochrony niezależnie od 
rodzaju transportu; apeluje o regularne 
wdrażanie wszystkich przepisów i zasad 
dotyczących praw pasażerów oraz 
eliminowania niespójności występujących 
w różnych obszarach praw pasażerów;

Or. pl

Poprawka 10
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że konsumenci mają prawo 
do skutecznej i jednakowej ochrony 
niezależnie od rodzaju transportu; apeluje o 
ustanowienie jednego instrumentu 
prawnego obejmującego wszystkie 
przepisy i zasady dotyczące praw 

3. podkreśla, że konsumenci mają prawo 
do skutecznej i jednakowej ochrony 
niezależnie od rodzaju transportu; apeluje o 
ustanowienie jednego instrumentu 
prawnego obejmującego wszystkie 
przepisy i zasady dotyczące praw 
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pasażerów w celu ograniczenia 
rozdrobnienia oraz wyeliminowania 
niespójności występujących w różnych 
obszarach praw pasażerów;

pasażerów, szczególnie tych, którzy 
znajdują się w trudnej sytuacji, w celu 
ograniczenia rozdrobnienia oraz 
wyeliminowania niespójności 
występujących w różnych obszarach praw 
pasażerów;

Or. es

Poprawka 11
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że konsumenci mają prawo 
do skutecznej i jednakowej ochrony 
niezależnie od rodzaju transportu; apeluje 
o ustanowienie jednego instrumentu 
prawnego obejmującego wszystkie 
przepisy i zasady dotyczące praw 
pasażerów w celu ograniczenia 
rozdrobnienia oraz wyeliminowania 
niespójności występujących w różnych 
obszarach praw pasażerów;

3. podkreśla, że konsumenci mają prawo 
do skutecznej i jednakowej ochrony 
niezależnie od rodzaju transportu;
sugeruje, aby dokładniej zbadać 
możliwość i wykonalność ustanowienia 
jednego instrumentu prawnego 
obejmującego wszystkie przepisy i zasady 
dotyczące praw konsumentów w lotnictwie 
cywilnym w celu ograniczenia 
rozdrobnienia oraz wyeliminowania 
niespójności występujących w różnych 
obszarach praw pasażerów;

Or. en

Poprawka 12
Anna Hedh

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę wprowadzenia 
odpowiednich systemów w celu 
zrekompensowania konsumentom 
odwołań i opóźnień w czasie podróży 
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spowodowanych przez usługodawcę;

Or. en

Poprawka 13
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. w szczególności pasażerowie powinni 
otrzymać następujące prawa, które nie 
zostały jeszcze przewidziane:
– w razie odmowy przyjęcia na pokład w 
przypadku transportu wodnego i 
kolejowego pasażerowie powinni mieć 
zawsze możliwość wyboru pomiędzy 
zwrotem kosztów a zmianą planu podróży 
(jak najwcześniej lub poprzez zmianę 
rezerwacji na późniejszy termin dogodny 
dla pasażera), a także możliwość 
otrzymania odpowiedniej opieki oraz 
odszkodowania lub świadczeń 
uzgodnionych z przewoźnikiem; tym 
prawem zmiany planu podróży należy też 
objąć pasażerów autobusów;
– w przypadku przewozów kolejowych i 
lotniczych informacje o zmianach w 
rozkładzie i zmianie oczekiwanej godziny 
przybycia do punktów przesiadkowych 
należy podać niezwłocznie, nie później niż 
30 minut po planowym czasie odjazdu;

Or. en

Poprawka 14
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3 a. podkreśla potrzebę skutecznego 
wdrożenia i wzmocnienia przepisów 
dotyczących przejrzystości cen, aby 
zapewnić, że wszyscy konsumenci, w tym 
również osoby o ograniczonej sprawności 
ruchowej i konsumenci znajdujący się w 
niekorzystnej sytuacji, mają 
zagwarantowaną możliwość dokonania 
rezerwacji podróży w oparciu o cenę 
podstawową, która musi odpowiadać 
dokładnie cenie końcowej po 
uwzględnieniu wszystkich podatków i 
dopłat.

Or. fr

Poprawka 15
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że przejrzyste informacje na 
temat pełnej ceny biletu oraz tego, co 
obejmuje usługa, mają podstawowe 
znaczenie, by pasażerowie mogli 
dokonywać w pełni świadomych wyborów 
przed zakupem biletów oraz by nie 
dochodziło do nieporozumień i utraty 
zaufania do podmiotów świadczących 
usługi transportowe;

Or. el

Poprawka 16
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa Komisję do doprecyzowania 
definicji nadzwyczajnych okoliczności; 
jest zdania, że w przypadku wszystkich 
rodzajów transportu pasażerowie powinni 
mieć w razie nadzwyczajnych okoliczności 
prawo do zakwaterowania ograniczone do 
150 EUR za dobę przez maksymalnie 
siedem dni;

Or. en

Poprawka 17
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa Komisję do zaostrzenia kontroli 
stron internetowych przedsiębiorców i 
podmiotów świadczących usługi 
transportowe, by zwiększyć ich 
przejrzystość w oczach pasażerów, 
zwłaszcza w przypadku zakupu biletów w 
internecie, oraz by zapobiegać 
nadużyciom popełnianym ze szkodą dla 
pasażerów, takich jak oznaczane z góry 
pola wyboru i dodatkowe opłaty, o których 
pasażerowie nie są należycie informowani 
z wyprzedzeniem, oraz dodatkowych opłat 
ze korzystanie z danych środków płatności 
(np. kart kredytowych);

Or. el

Poprawka 18
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3c. stwierdza, że istnieje problem z 
obowiązującym rozporządzeniem (WE) 
261/2004, zgodnie z którym przewoźnicy 
lotniczy spoza EOG odmawiają wypłaty 
odszkodowania pasażerom lecącym z 
państw trzecich do państw Unii, gdy 
świadczą usługi przewoźnika lotniczego w 
imieniu przewoźników lotniczych z EOG; 
wzywa Komisję do zaradzenia tej sytuacji 
przez zastosowanie ważnej zasady, zgodnie 
z którą operator z UE związany umową z 
pasażerem musi zapewnić przestrzeganie 
praw pasażerów UE nawet wtedy, gdy 
operator z UE nie jest odpowiedzialny za 
osobiste wykonanie danego przewozu;

Or. en

Poprawka 19
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do pełnego wprowadzenia w 
życie, we wszystkich formach transportu, 
we wszystkich państwach członkowskich i 
we wszystkich przypadkach 
przemieszczania się między państwami, 
dziesięciu praw określonych w 
komunikacie Komisji;

4. wzywa do pełnego wprowadzenia w 
życie, we wszystkich formach transportu, 
we wszystkich państwach członkowskich i 
we wszystkich przypadkach 
przemieszczania się między państwami, 
dziesięciu praw określonych w 
komunikacie Komisji; sugeruje, aby 
podczas przeprowadzania publicznej 
kampanii informacyjnej dotyczącej praw 
pasażerów UE Komisja starannie 
rozważyła przyjęcie karty praw 
obywatelskich w formie zaproponowanej 
ostatnio w opinii Parlamentu 
Europejskiego dotyczącej „Sprawozdania 
na temat obywatelstwa UE – 2010 r. –
usuwanie przeszkód w zakresie praw 
obywatelskich UE”; uważa, że ujęcie praw 
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pasażerów UE we wspomnianym 
proponowanym podręczniku dla obywateli 
będzie niezbędnym warunkiem pełnego 
poinformowania obywateli o tym, co w 
razie problemów występujących podczas 
podróży jest lub nie jest dla nich dostępne 
na mocy przepisów UE;

Or. en

Poprawka 20
Adam Bielan

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do pełnego wprowadzenia w 
życie, we wszystkich formach transportu, 
we wszystkich państwach członkowskich i 
we wszystkich przypadkach 
przemieszczania się między państwami, 
dziesięciu praw określonych w 
komunikacie Komisji;

4. wzywa do wprowadzenia w życie, dla 
poszczególnych środków transportu, we 
wszystkich państwach członkowskich i w
przypadkach przemieszczania się między 
państwami, dziesięciu praw określonych w 
komunikacie Komisji;

Or. pl

Poprawka 21
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 4 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt opinii Poprawka

zwraca uwagę na szeroko 
rozpowszechnione niesprawiedliwe 
warunki umowne w umowach przewozu 
oraz na wzrost liczby orzeczeń krajowych 
zakazujących niektórych regularnie 
stosowanych praktyk; wzywa zatem 
Komisję do zajęcia się tą sprawą poprzez 
sporządzenie „czarnej listy” konkretnych 
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nieuczciwych praktyk w sektorze 
transportu, w szczególności w odniesieniu 
do kwestii umownych związanych z 
przenoszalnością biletów, działaniem siły 
wyższej, jednostronną zmianą trasy 
podróży, zakazem oddzielnego 
wykorzystywania biletów, chyba że wynika 
to z bardzo ograniczonych i obiektywnych 
kryteriów „no-show” (czyli niestawienia 
się), z przepisami dotyczącymi 
niewłaściwej obsługi, opóźnienia w 
dostarczeniu lub uszkodzenia bagażu oraz 
z nieuzasadnionymi ograniczeniami 
dotyczącymi bagażu podręcznego 
przewożonego na pokładzie samolotu;

Or. en

Poprawka 22
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 4 – akapit drugi (nowy)

Projekt opinii Poprawka

stwierdza, że stosowane praktyki 
handlowe (takie jak opłaty za odprawę, 
opłaty za pierwszeństwo wejścia na 
pokład, prowizje za płatność kartą 
płatniczą, opłaty za bagaż, opłaty za 
przestrzeganie przepisów UE lub też 
blokowanie kwoty równej dwukrotności 
ceny biletu na koncie bankowym pasażera 
przez określony czas) prowadzą do 
istotnych różnic pomiędzy ceną 
reklamowaną a ceną ostateczną, co 
utrudnia konsumentom zrozumienie czy 
przewidzenie wszystkich elementów 
składających się na ostateczną cenę 
biletu; podkreśla zatem potrzebę 
zapewnienia efektywnego wdrażania i 
egzekwowania przepisów dotyczących 
przejrzystości cen;

Or. en
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Poprawka 23
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 4 – akapit trzeci (nowy)

Projekt opinii Poprawka

podkreśla potrzebę zapewnienia spójności 
poszczególnych przepisów dotyczących 
praw pasażerów oraz skutecznej ochrony, 
w razie niewypłacalności przedsiębiorstwa 
lub utraty licencji operacyjnej, pasażerom 
wykupującym bilet za samo miejsce –
którą to ochroną są już objęci uczestnicy 
wyjazdów zorganizowanych – w celu 
unikania dyskryminacji pasażerów ze 
względu na rodzaj zakupionego biletu lub 
nieuczciwej konkurencji między 
poszczególnymi dostawcami usług;

Or. en

Poprawka 24
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Anna Hedh

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że najwyższym priorytetem 
powinno być egzekwowanie 
obowiązujących praw pasażerów; krajowe 
organy wykonawcze powinny ściśle 
współpracować oraz mieć środki i zasoby 
wystarczające do zapewnienia 
skutecznego egzekwowania; skuteczne 
egzekwowanie pozwala zmniejszyć 
przewidywane przez Komisję dodatkowe 
obowiązki sprawozdawcze podmiotów;

Or. en
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Poprawka 25
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że podczas korzystania z 
poszczególnych kolejnych rodzajów 
transportu w czasie jednej podróży 
pasażerowie powinni być lepiej chronieni i 
mieć jeden ujednolicony bilet oraz że w 
takiej sytuacji powinni oni korzystać z 
najszerszych praw obowiązujących w 
jednym z tych rodzajów transportu;

Or. en

Poprawka 26
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Anna Hedh

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę dopilnowania, aby 
pasażerowie byli informowani o tych 
prawach przed zakupem usług 
przewozowych oraz aby informacje takie 
były udostępniane na poszczególnych 
etapach podróży; apeluje o podjęcie 
działań mających na celu wzmocnienie roli 
centrów konsumenckich w rozwiązywaniu 
problemów i sporów konsumenckich oraz 
zapewnienie dostępności skutecznych
mechanizmów alternatywnego 
rozstrzygania sporów i dochodzenia 
roszczeń zbiorowych; w tym kontekście 
apeluje o utworzenie jednej strony 
internetowej zawierającej informacje o 
prawach pasażerów (www.travel.eu);

5. podkreśla potrzebę dopilnowania, aby 
pasażerowie byli informowani o tych 
prawach przed zakupem usług 
przewozowych oraz aby informacje takie 
były łatwo zrozumiałe i udostępniane na 
poszczególnych etapach podróży; apeluje o 
podjęcie działań mających na celu 
wzmocnienie roli centrów konsumenckich 
w rozwiązywaniu problemów i sporów 
konsumenckich oraz zapewnienie 
dostępności skutecznych mechanizmów 
alternatywnego rozstrzygania sporów i 
dochodzenia roszczeń zbiorowych; w tym 
kontekście apeluje o utworzenie w każdym 
państwie członkowskim odpowiedniej
strony internetowej;
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Or. en

Poprawka 27
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę dopilnowania, aby 
pasażerowie byli informowani o tych 
prawach przed zakupem usług 
przewozowych oraz aby informacje takie 
były udostępniane na poszczególnych 
etapach podróży; apeluje o podjęcie 
działań mających na celu wzmocnienie roli 
centrów konsumenckich w rozwiązywaniu 
problemów i sporów konsumenckich oraz 
zapewnienie dostępności skutecznych 
mechanizmów alternatywnego 
rozstrzygania sporów i dochodzenia 
roszczeń zbiorowych; w tym kontekście 
apeluje o utworzenie jednej strony 
internetowej zawierającej informacje o 
prawach pasażerów (www.travel.eu);

5. podkreśla potrzebę dopilnowania, aby 
pasażerowie otrzymywali terminowe i 
dokładne informacje o tych prawach przed 
zakupem usług przewozowych oraz aby 
informacje takie, szczególnie w zakresie 
praw i procedur dotyczących 
otrzymywania pomocy w przypadku 
dużych opóźnień/ odwołania oraz 
dotyczących dochodzenia odszkodowania, 
były wyraźnie podane w sposób 
wszechstronny i przyjazny dla 
konsumenta oraz udostępniane na 
poszczególnych etapach podróży; apeluje o 
podjęcie działań mających na celu 
wzmocnienie roli centrów konsumenckich 
w rozwiązywaniu problemów i sporów 
konsumenckich oraz zapewnienie 
dostępności skutecznych mechanizmów 
alternatywnego rozstrzygania sporów i 
dochodzenia roszczeń zbiorowych; w tym 
kontekście apeluje o utworzenie jednej 
strony internetowej zawierającej 
informacje o prawach pasażerów 
(www.travel.eu);

Or. en

Poprawka 28
Bernadette Vergnaud

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę dopilnowania, aby 
pasażerowie byli informowani o tych 
prawach przed zakupem usług 
przewozowych oraz aby informacje takie 
były udostępniane na poszczególnych 
etapach podróży; apeluje o podjęcie 
działań mających na celu wzmocnienie roli 
centrów konsumenckich w rozwiązywaniu 
problemów i sporów konsumenckich oraz 
zapewnienie dostępności skutecznych 
mechanizmów alternatywnego 
rozstrzygania sporów i dochodzenia 
roszczeń zbiorowych; w tym kontekście 
apeluje o utworzenie jednej strony 
internetowej zawierającej informacje o 
prawach pasażerów (www.travel.eu);

5. podkreśla potrzebę dopilnowania, aby 
pasażerowie byli informowani o tych 
prawach przed zakupem usług 
przewozowych oraz aby informacje takie 
były udostępniane na poszczególnych 
etapach podróży;  apeluje o podjęcie 
działań mających na celu wzmocnienie roli 
centrów konsumenckich w rozwiązywaniu 
problemów i sporów konsumenckich oraz 
zapewnienie dostępności skutecznych 
mechanizmów alternatywnego 
rozstrzygania sporów i dochodzenia 
roszczeń zbiorowych; w tym kontekście 
apeluje o utworzenie jednej strony 
internetowej zawierającej informacje o 
prawach pasażerów i dostępnej we 
wszystkich językach UE (www.travel.eu);

Or. fr

Poprawka 29
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla potrzebę dopilnowania, aby 
pasażerowie byli informowani o tych 
prawach przed zakupem usług 
przewozowych oraz aby informacje takie 
były udostępniane na poszczególnych 
etapach podróży; apeluje o podjęcie 
działań mających na celu wzmocnienie roli 
centrów konsumenckich w rozwiązywaniu 
problemów i sporów konsumenckich oraz 
zapewnienie dostępności skutecznych 
mechanizmów alternatywnego 
rozstrzygania sporów i dochodzenia 
roszczeń zbiorowych; w tym kontekście 
apeluje o utworzenie jednej strony 
internetowej zawierającej informacje o 

5. podkreśla potrzebę dopilnowania, aby 
pasażerowie byli informowani o tych 
prawach przed zakupem usług 
przewozowych oraz aby informacje takie 
były podawane w sposób dostępny i 
kompleksowy na poszczególnych etapach 
podróży; apeluje o podjęcie działań 
mających na celu wzmocnienie roli 
centrów konsumenckich w rozwiązywaniu 
problemów i sporów konsumenckich oraz 
zapewnienie skutecznych i dostępnych 
mechanizmów alternatywnego 
rozstrzygania sporów i dochodzenia 
roszczeń zbiorowych; w tym kontekście 
apeluje o utworzenie jednej strony 
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prawach pasażerów (www.travel.eu); internetowej zawierającej informacje o 
prawach pasażerów (www.travel.eu);

Or. es

Poprawka 30
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 5 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt opinii Poprawka

działania zmierzające do nagłośnienia 
kwestii praw pasażerów można by 
rozszerzyć oraz podejmować je wspólnie z 
podmiotami uczestniczącymi w tym 
łańcuchu poprzez zapewnienie współpracy 
pomiędzy władzami krajowymi, 
organizacjami konsumenckimi, 
krajowymi organami wykonawczymi, 
przedsiębiorstwami transportowymi itp.;

Or. en

Poprawka 31
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa do zdefiniowania niezmiennej 
podstawy usług w zakresie przewozu osób, 
które to usługi musiałyby być 
konsekwentnie ujmowane w taryfie 
podstawowej niezależnie od rodzaju 
transportu; takie usługi powinny 
obejmować co najmniej: wszystkie koszty 
operacyjne niezbędne do przewozu 
pasażerów (w tym koszty wynikające ze 
zobowiązań prawnych przewoźnika, 
takich jak bezpieczeństwo, ochrona i 
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prawa pasażerów), wszystkie aspekty 
podróży niezbędne z punktu widzenia 
pasażera (takie jak wydawanie biletów i 
kart pokładowych czy przewóz minimalnej 
ilości bagażu i rzeczy osobistych) oraz 
wszystkie koszty związane z płatnością 
(takie jak prowizja za opłatę kartą 
kredytową);

Or. en

Poprawka 32
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. jest zdania, że zmiana podejścia od 
modalnych do intermodalnych praw 
pasażerów w UE okaże się udana jedynie 
wtedy, gdy dostępne procedury 
rozpatrywania skarg, mechanizmy 
alternatywnego rozstrzygania sporów i 
centra skarg konsumenckich będą nie 
tylko dysponować niezbędnymi zasobami 
ludzkimi i gospodarczymi, ale również 
zostaną w pełni ze sobą powiązane, co 
umożliwi pasażerom szybkie, tanie i 
celowe dochodzenie roszczeń w sprawach 
dotyczących jakości usług i warunków 
podróży;

Or. en

Poprawka 33
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę zapewnienia 
skutecznego wdrażania i egzekwowania 
przepisów dotyczących przejrzystości cen 
zgodnie z postanowieniami dyrektywy w 
sprawie praw konsumentów; należy 
zakazać wszelkich dodatkowych opłat, o 
których konsumenci nie zostali z 
wyprzedzeniem należycie poinformowani; 
wszystkie koszty muszą być wyraźnie 
widoczne i podane już na początku 
procesu rezerwacji online; ostateczna 
cena podróży musi dokładnie 
odzwierciedlać cenę reklamowaną;

Or. en

Poprawka 34
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że aby w pełni wdrożyć 
prawa konsumentów w systemach 
rezerwacji online, należy zakazać pól 
wyboru zaznaczonych z góry oraz 
wszelkich pułapek internetowych;

Or. en

Poprawka 35
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. zwraca szczególną uwagę na prawa 
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konsumentów rezerwujących podróże 
zorganizowane, zarówno w tradycyjny 
sposób z pomocą biura podróży, jak i 
samodzielnie online;

Or. en

Poprawka 36
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o opracowanie ogólnounijnych 
narzędzi zapewniających optymalny 
transport multimodalny w ramach 
efektywnych i sprawnych transgranicznych 
publicznych usług transportowych w celu 
zagwarantowania zarówno swobodnego 
przemieszczania się osób, jak i 
konkurencyjności takich usług w stosunku 
do korzystania z pojazdów prywatnych;

6. apeluje o opracowanie ogólnounijnych 
narzędzi zapewniających optymalny 
transport multimodalny w ramach 
efektywnych, sprawnych i 
interoperacyjnych transgranicznych 
publicznych usług transportowych w celu 
zagwarantowania zarówno swobodnego 
przemieszczania się osób, jak i 
konkurencyjności takich usług w stosunku 
do korzystania z pojazdów prywatnych;
jest zdania, że pasażerowie transgraniczni 
powinni mieć możliwość zakupu jednego 
biletu podczas podróży przebiegającej 
przez co najmniej trzy kraje;

Or. en

Poprawka 37
María Irigoyen Pérez

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. apeluje o opracowanie ogólnounijnych 
narzędzi zapewniających optymalny 
transport multimodalny w ramach 
efektywnych i sprawnych transgranicznych 

6. apeluje o opracowanie ogólnounijnych 
narzędzi zapewniających optymalny 
transport multimodalny w ramach 
efektywnych i wysokiej jakości
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publicznych usług transportowych w celu 
zagwarantowania zarówno swobodnego 
przemieszczania się osób, jak i 
konkurencyjności takich usług w stosunku 
do korzystania z pojazdów prywatnych;

transgranicznych publicznych usług 
transportowych w celu zagwarantowania 
zarówno swobodnego przemieszczania się 
osób, jak i konkurencyjności takich usług 
w stosunku do korzystania z pojazdów 
prywatnych;

Or. es

Poprawka 38
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję, aby nie narażając w 
żaden sposób na szwank bezpieczeństwa i 
aspektów celnych w przypadku obywateli 
państw trzecich, starannie rozważyła 
uproszczenie procedur składania 
wniosków wizowych, szczególnie w 
przypadku grup turystów;

Or. en

Poprawka 39
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do całościowego podejścia 
obejmującego osoby o ograniczonej 
sprawności ruchowej, zwłaszcza osoby 
starsze; uwzględnienia wymaga proces 
transportu z domu i z powrotem, w tym 
dostęp do środków transportu 
publicznego; zwraca uwagę na potrzebę 
spójnego systemu obejmującego centralny 
ośrodek oferujący pomoc osobom o 
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ograniczonej sprawności ruchowej;

Or. en

Poprawka 40
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. oczekuje, że podczas dokonywania 
zmiany dyrektywy w sprawie 
zorganizowanych podróży Komisja w 
pełni zbada wpływ handlu elektronicznego 
i rynków cyfrowych na zachowania 
konsumentów w europejskim przemyśle 
turystycznym; jest zdania, że Komisja 
musi nasilić działania na rzecz poprawy 
jakości i treści informacji udostępnianych 
turystom i że informacje te powinny być 
łatwo dostępne i wiarygodne dla 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 41
Adam Bielan

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że przewoźnicy powinni 
umieścić na każdym terminalu lub w 
każdym porcie lotniczym, na którym 
świadczą usługi, co najmniej jednego 
przedstawiciela i/lub zapewnić punkt 
rozpatrywania skarg, który byłby 
upoważniony do podejmowania 
natychmiastowych decyzji w przypadku 
zakłócenia;

7. podkreśla, że przewoźnicy powinni 
umieścić na każdym terminalu lub w 
każdym porcie lotniczym, na którym 
świadczą usługi, co najmniej jednego 
przedstawiciela i/lub zapewnić punkt 
rozpatrywania skarg, który byłby 
upoważniony do podejmowania 
natychmiastowych decyzji w przypadku 
zakłócenia zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami dotyczącymi praw pasażerów;

Or. pl

Poprawka 42
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 7 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt opinii Poprawka

wzywa Komisję do zaproponowania
środków na rzecz ustanowienia 
zharmonizowanych i łatwo dostępnych 
procedur rozpatrywania skarg i 
dochodzenia roszczeń, zapewniających 
pasażerom efektywną ochronę praw oraz 
terminowe i skuteczne otrzymanie 
należnego im odszkodowania;

Or. en

Poprawka 43
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 7 – akapit drugi (nowy)

Projekt opinii Poprawka

stwierdza, że terminy odpowiedzi na 
skargi pasażerów różnią się w zależności 
od konkretnych przepisów dotyczących 
praw pasażerów; z tego powodu zwraca 
się do Komisji o określenie stałych 
terminów odpowiedzi na skargi 
pasażerów, które to terminy miałyby 
zastosowanie do wszystkich rodzajów 
transportu;

Or. en
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Poprawka 44
Anna Hedh

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że pełne informacje o 
podróży, a także o wszystkich 
zakłóceniach, odwołaniach i opóźnieniach 
należy zawsze podawać na portalu usług 
turystycznych;

Or. en

Poprawka 45
Louis Grech

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uważa, że właściwe wdrożenie 
dyrektywy usługowej znacznie pomoże w 
ograniczeniu przeszkód prawnych, 
administracyjnych i biurokratycznych 
oraz „wąskich gardeł”, jakie napotykają 
obecnie konsumenci w sektorze podróży; 
zachęca Komisję i państwa członkowskie 
do dalszego dbania o prawidłowe i pełne 
stosowanie wspomnianej dyrektywy z 
myślą o dopełnieniu i uzupełnieniu 
przyszłych przepisów UE przewidujących 
równe prawa pasażerów we wszystkich 
dziedzinach, niezależnie od 
wykorzystywanego rodzaju transportu;

Or. en

Poprawka 46
Sirpa Pietikäinen
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Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że konsumenci mają prawo 
do rezygnacji z podróży w razie jej 
przerwania; w przypadku wszystkich 
rodzajów transportu prawo wyboru 
między zwrotem kosztów a zmianą planu 
podróży jest bezwarunkowe;

Or. en

Poprawka 47
Anna Hedh

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wzywa do przyjęcia zasad otwartych 
danych, aby ułatwić rozwój usług 
pomagających konsumentom w 
planowaniu podróży;

Or. en

Poprawka 48
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla, że w przypadku dużych 
opóźnień konsumenci mają prawo do 
pomocy i opieki;

Or. en
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Poprawka 49
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. zwraca uwagę, że znalezienie 
rozwiązania na poczekaniu często nie jest 
możliwe; należy dopilnować, aby 
przewoźnicy mieli niezbędny i 
kompetentny personel oraz dysponowali w 
terminalach narzędziami umożliwiającymi 
pasażerom szybkie dokonanie wyboru;

Or. en

Poprawka 50
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7d. wskazuje na konieczność opracowania 
precyzyjnej definicji oraz wytycznych 
Komisji dotyczących terminu 
„nadzwyczajne okoliczności”, który należy 
wyraźnie określić w ramach przyszłych 
zmian przepisów dotyczących praw 
pasażerów w celu uniknięcia 
nieuzasadnionych interpretacji 
okoliczności prowadzących do odwołań 
lub opóźnień;

Or. en

Poprawka 51
Anna Hedh

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że pasażerom o ograniczonej 
sprawności ruchowej lub pasażerom 
niepełnosprawnym należy zapewnić takie 
same możliwości podróżowania oraz 
nieograniczony dostęp do usług i pomoc w 
tym zakresie.

8. podkreśla, że pasażerom o ograniczonej 
sprawności ruchowej lub pasażerom 
niepełnosprawnym należy zapewnić takie 
same możliwości podróżowania oraz 
nieograniczony dostęp do usług i pomoc w 
tym zakresie; potrzebne podróżnym 
informacje muszą być podane w 
dostępnych i alternatywnych formatach;

Or. en

Poprawka 52
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że pasażerom o ograniczonej 
sprawności ruchowej lub pasażerom 
niepełnosprawnym należy zapewnić takie 
same możliwości podróżowania oraz 
nieograniczony dostęp do usług i pomoc w 
tym zakresie.

8. podkreśla, że pasażerom o ograniczonej 
sprawności ruchowej lub pasażerom 
niepełnosprawnym należy zapewnić takie 
same możliwości podróżowania oraz 
nieograniczony, pozbawiony barier dostęp 
do infrastruktury, pojazdów, pomocy w 
zakresie usług oraz do wszystkich 
potrzebnych informacji;

Or. en

Poprawka 53
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że pasażerom o ograniczonej 
sprawności ruchowej lub pasażerom 
niepełnosprawnym należy zapewnić takie 

8. podkreśla, że pasażerom o ograniczonej 
sprawności ruchowej lub pasażerom 
niepełnosprawnym należy zapewnić takie 
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same możliwości podróżowania oraz 
nieograniczony dostęp do usług i pomoc w 
tym zakresie.

same możliwości podróżowania oraz 
nieograniczony dostęp do usług i pomoc w 
tym zakresie; podkreśla równocześnie 
konieczność należytego przeszkolenia 
zawodowego pracowników, którzy 
obsługują tych pasażerów.

Or. el

Poprawka 54
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 8 – akapit pierwszy (nowy)

Projekt opinii Poprawka

podkreśla konieczność ujednolicenia 
procedur rezerwacji, procedur 
występowania o pomoc oraz strategii w 
zakresie kontroli bezpieczeństwa, a także 
lepszego udzielania informacji na temat 
tych kwestii od momentu rezerwacji do 
chwili, gdy pasażerowie o ograniczonej 
sprawności ruchowej lub pasażerowie 
niepełnosprawni dotrą do miejsca 
docelowego;

Or. en

Poprawka 55
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 8 – akapit drugi (nowy)

Projekt opinii Poprawka

podkreśla, że szkolenie personelu odgrywa 
kluczową rolę w zagwarantowaniu 
skutecznego wdrażania przepisów 
dotyczących praw pasażerów o 
ograniczonej sprawności ruchowej lub 
pasażerów niepełnosprawnych i że jest to 
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najbardziej opłacalny sposób na 
zapewnienie niedyskryminacji; dlatego 
podkreśla, że odpowiednie szkolenie 
personelu musi odbywać się w ścisłej 
współpracy z reprezentatywnymi 
organizacjami osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej lub osób 
niepełnosprawnych;

Or. en

Poprawka 56
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 8 – akapit trzeci (nowy)

Projekt opinii Poprawka

podkreśla, że należy dopilnować, aby 
sprzęt do poruszania się pasażerów o 
ograniczonej sprawności ruchowej nie był 
uznawany za zwykły bagaż ani traktowany 
jako taki, lecz jako niezbędne i 
niezastąpione narzędzie dające takim 
pasażerom niezależność; w związku z tym 
podkreśla, że przeszkolony personel 
powinien ostrożnie obchodzić się ze 
sprzętem do poruszania się pasażerów o 
ograniczonej sprawności ruchowej, 
zgodnie z surowymi i zharmonizowanymi 
procedurami załadunku na pokład i 
wyładunku z pokładu, co umożliwi tym 
pasażerom jak najdłuższe korzystanie z 
tego sprzętu;

Or. en

Poprawka 57
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 8 – akapit czwarty (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

jest przekonany, że należy dopilnować, 
aby osoby, które w podróży potrzebują 
tlenu medycznego, a także pasażerowie 
otyli i pasażerowie, którzy muszą 
podróżować z opiekunem, nie musieli 
uiszczać dodatkowych opłat ani aby nie 
odmawiano im wejścia na pokład, chyba 
że jest to uwarunkowane względami 
bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 58
Emilie Turunen

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wyraża zaniepokojenie z powodu 
trudności, jakich doświadczają 
pasażerowie, w szczególności podczas 
przekraczania granic, w korzystaniu z 
egzekwowania przysługujących im praw 
od nieprzestrzegających ich 
przedsiębiorstw; uważa w związku z tym, 
że niezależne krajowe organy wykonawcze 
powinny mieć za zadanie pośredniczenie 
między pasażerami a przedsiębiorstwami, 
aby pasażerowie mogli wyegzekwować 
swoje prawa bez konieczności uiszczania 
opłat sądowych; podkreśla, że współpraca 
między tymi krajowymi organami 
egzekucyjnymi będzie bardzo potrzebna w 
celu usunięcia trudności napotykanych 
przez transgranicznych pasażerów 
pragnących wyegzekwować należne im 
prawa;

Or. en
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Poprawka 59
Sirpa Pietikäinen

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że we wszystkich 
dyrektywach należy wyraźnie zaznaczyć, iż 
za rezerwację dla osób niepełnosprawnych 
nie można nakładać dodatkowych opłat; 
wzywa do uproszczenia przepisów 
dotyczących nieodpłatnej podróży osoby 
towarzyszącej;

Or. en

Poprawka 60
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję, by z myślą o 
jednakowym i nieograniczonym dostępie 
osób niepełnosprawnych i osób o 
ograniczonej sprawności ruchowej do 
rynków towarów i usług w sektorze 
transportu opracowała ogólny zestaw 
norm dotyczących dostępności 
infrastruktury i usług transportowych, 
obejmujący takie zagadnienia, jak 
wydawanie biletów, udzielanie informacji 
na temat podróży w czasie rzeczywistym 
oraz usługi internetowe;

Or. el


