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Amendamentul 1
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. recunoaște faptul că odată cu intrarea 
în vigoare a regulamentului privind 
transportul maritim și a celui privind 
transportul rutier în decembrie 2012 și, 
respectiv, în martie 2013, UE va stabili 
primul spațiu integrat din lume al 
drepturilor pasagerilor pentru toate 
modurile de transport; ia act de faptul că 
legislația relevantă a UE va trebui pusă pe 
deplin în aplicare în mod concertat și 
coordonat de către toate statele membre în 
scopul de a asigura realizarea 
transformării politicii UE privind 
transportul de pasageri dintr-o politică 
pur modală din punct de vedere strategic 
într-o politică intermodală;

Or. en

Amendamentul 2
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că, din momentul în care 
vor intra în vigoare toate reglementările 
cu privire la drepturile pasagerilor la 
transport, Comisia, în colaborare cu 
statele membre, va trebui să evalueze 
imediat aplicarea practică a acestora;

Or. el
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Amendamentul 3
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. îndeamnă Comisia să consulte 
permanent pe larg toate părțile interesate 
din industria turismului, în special 
consumatorii și operatorii, în privința 
aplicării drepturilor și a compensării 
pentru a garanta adoptarea unei abordări 
unice, simplificate, uniforme și 
cuprinzătoare privind drepturile turiștilor 
în calitate de consumatori;

Or. en

Amendamentul 4
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 2 – paragraful 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

invită Comisia să analizeze posibilitatea 
de a introduce măsuri complementare 
pentru a îmbunătăți aplicarea și controlul 
respectării legislației privind drepturile 
pasagerilor; consideră că acestea pot 
include actualizarea și publicarea pe site-
ul internet al Comisiei Europene a 
documentelor informative privind 
drepturile pasagerilor, precum și 
stimularea de discuții și colaborări între 
statele membre, organismele naționale de 
aplicare, organizații ale consumatorilor și 
societăți de transport, în vederea 
diseminării celor mai bune practici și a 
consolidării unu acord cu privire la 
părțile controversate ale legislației;
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Or. en

Amendamentul 5
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 2 – paragraful 2 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

subliniază importanța aplicării unor 
sancțiuni uniforme, eficiente, disuasive și 
proporționale în scopul de a crea condiții 
de concurență echitabile și stimulente 
economice puternice pentru ca toți actorii 
implicați să respecte dispozițiile privind 
drepturile pasagerilor;

Or. en

Amendamentul 6
Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că, indiferent de tipul de 
transport, consumatorii au dreptul la o
protecție efectivă și egală; solicită un 
singur regulament care să cuprindă toate 
dispozițiile și principiile privind drepturile 
pasagerilor pentru a reduce fragmentarea 
și a reconcilia contradicțiile de la nivelul 
diferitelor domenii ale drepturilor 
pasagerilor;

3. subliniază că, indiferent de tipul de 
transport, consumatorii au dreptul la un 
nivel înalt de protecție efectivă și la un 
nivel minim de protecție egală; solicită un 
singur regulament care să cuprindă toate 
dispozițiile și principiile minime privind 
drepturile pasagerilor, însoțit de măsuri 
specifice fiecărui mod de transport;

Or. en

Amendamentul 7
Emilie Turunen
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că, indiferent de tipul de 
transport, consumatorii au dreptul la o 
protecție efectivă și egală; solicită un 
singur regulament care să cuprindă toate 
dispozițiile și principiile privind drepturile 
pasagerilor pentru a reduce fragmentarea și 
a reconcilia contradicțiile de la nivelul 
diferitelor domenii ale drepturilor 
pasagerilor;

3. subliniază că, indiferent de tipul de 
transport, consumatorii au dreptul la o 
protecție efectivă și egală; solicită o 
integrare mai mare a dispozițiilor și a 
principiilor privind drepturile pasagerilor 
în diferitele moduri de transport, pentru a 
reduce fragmentarea și a reconcilia 
contradicțiile de la nivelul diferitelor 
domenii ale drepturilor pasagerilor;
subliniază că o astfel de integrare nu ar 
trebui să determine în niciun caz o 
reducere a drepturilor existente ale 
pasagerilor, indiferent de modul de 
transport, ci, dimpotrivă, ar trebui să 
tindă spre alinierea acestor drepturi la 
cele mai înalte standarde; în special, 
consideră că drepturile aplicabile în 
diferitele moduri de transport nu ar trebui 
să fie deformate de definiția întârzierii și a 
anulării;

Or. en

Amendamentul 8
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că, indiferent de tipul de 
transport, consumatorii au dreptul la o 
protecție efectivă și egală; solicită un 
singur regulament care să cuprindă toate 
dispozițiile și principiile privind drepturile 
pasagerilor pentru a reduce fragmentarea și 
a reconcilia contradicțiile de la nivelul 
diferitelor domenii ale drepturilor 
pasagerilor;

3. subliniază că, indiferent de tipul de 
transport, consumatorii au dreptul la o 
protecție efectivă și egală; solicită un 
singur regulament care să cuprindă toate 
dispozițiile și principiile privind drepturile 
pasagerilor pentru a reduce fragmentarea și 
a reconcilia contradicțiile de la nivelul 
diferitelor domenii ale drepturilor
pasagerilor, fără a aduce atingere 
drepturilor existente;
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Or. en

Amendamentul 9
Adam Bielan

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că, indiferent de tipul de 
transport, consumatorii au dreptul la o 
protecție efectivă și egală; solicită un 
singur regulament care să cuprindă toate 
dispozițiile și principiile privind drepturile 
pasagerilor pentru a reduce fragmentarea 
și a reconcilia contradicțiile de la nivelul 
diferitelor domenii ale drepturilor 
pasagerilor;

3. subliniază că, indiferent de tipul de 
transport, consumatorii au dreptul la o 
protecție efectivă; solicită punerea în 
aplicare a tuturor reglementărilor și 
normelor privind drepturile pasagerilor 
pentru a reconcilia contradicțiile de la 
nivelul diferitelor domenii ale drepturilor 
pasagerilor;

Or. pl

Amendamentul 10
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că, indiferent de tipul de 
transport, consumatorii au dreptul la o 
protecție efectivă și egală; solicită un 
singur regulament care să cuprindă toate 
dispozițiile și principiile privind drepturile 
pasagerilor pentru a reduce fragmentarea și 
a reconcilia contradicțiile de la nivelul 
diferitelor domenii ale drepturilor 
pasagerilor;

3. subliniază că, indiferent de tipul de 
transport, consumatorii au dreptul la o 
protecție efectivă și egală; solicită un 
singur regulament care să cuprindă toate 
dispozițiile și principiile privind drepturile 
pasagerilor, în special ale celor aflați în 
situații vulnerabile, pentru a reduce 
fragmentarea și a reconcilia contradicțiile 
de la nivelul diferitelor domenii ale 
drepturilor pasagerilor;

Or. es
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Amendamentul 11
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că, indiferent de tipul de 
transport, consumatorii au dreptul la o 
protecție efectivă și egală; solicită un
singur regulament care să cuprindă toate 
dispozițiile și principiile privind drepturile 
pasagerilor pentru a reduce fragmentarea și 
a reconcilia contradicțiile de la nivelul 
diferitelor domenii ale drepturilor 
pasagerilor;

3. subliniază că, indiferent de tipul de 
transport, consumatorii au dreptul la o 
protecție efectivă și egală; sugerează că s–
ar putea realiza studii suplimentare 
pentru a analiza posibilitatea și 
fezabilitatea stabilirii unui singur 
regulament care să cuprindă toate 
dispozițiile și principiile privind drepturile 
pasagerilor pentru a reduce fragmentarea și 
a reconcilia contradicțiile de la nivelul 
diferitelor domenii ale drepturilor 
pasagerilor;

Or. en

Amendamentul 12
Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază faptul că sunt necesare 
sisteme adecvate de compensare a 
consumatorilor pentru anulări și 
întârzieri ale călătoriilor cauzate de 
furnizorul de servicii;

Or. en

Amendamentul 13
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3a. în special, este de părere că pasagerii 
ar trebui să beneficieze de următoarele 
drepturi care nu au fost încă prevăzute:
– consideră că, în cazul în care 
pasagerilor care folosesc transportul 
maritim și feroviar li se refuză accesul la 
îmbarcare, aceștia ar trebui să aibă 
întotdeauna posibilitatea de a alege între 
rambursare și redirecționare (cât mai 
repede posibil, sau o nouă rezervare la un 
moment ulterior, convenabil pentru 
pasager), de a beneficia de îngrijirea 
adecvată, precum și de a obține 
despăgubiri sau beneficiile convenite cu 
transportatorul; pentru pasagerii care 
călătoresc cu autobuzul, consideră că 
drepturile ar trebui extinse pentru a 
include dreptul la redirecționare 
menționat;
– pentru transportul feroviar și aerian, 
consideră că informații cu privire la 
modificări ale orarului și ale timpului 
estimat de sosire la punctele de legătură 
ar trebui furnizate cât mai curând posibil 
și în decurs de cel mult 30 de minute de la 
ora de plecare programată;

Or. en

Amendamentul 14
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. insistă asupra necesității unei puneri 
în aplicare efective și a unei consolidări a 
legislației privind transparența prețurilor 
pentru a garanta tuturor consumatorilor, 
inclusiv persoanelor cu mobilitate redusă 
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și consumatorilor vulnerabili, 
posibilitatea de a rezerva o călătorie pe 
baza unui preț anunțat, care trebuie să 
corespundă întocmai prețului final în care 
sunt incluse toate taxele și tarifele 
suplimentare;

Or. fr

Amendamentul 15
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că o informare 
transparentă cu privire la prețul total al 
biletului și la toate serviciile incluse în 
acesta este esențială pentru ca pasagerii 
să aleagă în deplină cunoștință de cauză 
înainte de a-și cumpăra biletele și pentru 
a evita confuzia și lipsa de încredere față 
de furnizorii de servicii de transport;

Or. el

Amendamentul 16
Cornelis de Jong

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită Comisiei să definească mai 
clar „circumstanțele extraordinare”; este 
de părere că, în cazul unor circumstanțe 
extraordinare, toți pasagerii, indiferent de 
modul de transport pe care îl folosesc, ar 
trebui să aibă dreptul la cazare pentru 
care să plătească cel mult 150 de euro pe 
noapte pentru o perioadă de cel mult șapte 
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nopți;

Or. en

Amendamentul 17
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. invită Comisia să își intensifice 
controlul asupra site-urile internet ale 
comercianților și ale furnizorilor de 
servicii de transport pentru a se spori 
transparența pentru pasageri, în special 
în momentul achiziționării online de 
bilete de transport, și pentru a se preveni 
fraudele asupra lor, precum căsuțele 
bifate fără acordul pasagerilor și costurile 
adiționale despre care aceștia nu au fost 
informați în totalitate în prealabil și taxe 
suplimentare pentru utilizarea mijloacelor 
de plată (de exemplu, cartea de credit);

Or. el

Amendamentul 18
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. observă că există o problemă legată de 
Regulamentul (CE) nr. 261/2004 în 
vigoare, care rezidă în faptul că 
transportatorii aerieni din exteriorul SEE 
refuză să plătească compensații 
pasagerilor care zboară din țări terțe spre 
Uniune atunci când prestează servicii de 
transport aerian în numele 
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transportatorilor aerieni din SEE; solicită 
Comisiei să remedieze această situație 
prin aplicarea principiului important 
conform căruia operatorul din UE cu 
care un pasager a încheiat un contract 
trebuie să garanteze respectarea 
drepturilor pasagerului din UE, chiar și 
în cazul în care operatorul european 
respectiv nu este responsabil pentru 
realizarea efectivă a transportului;

Or. en

Amendamentul 19
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recomandă punerea în aplicare completă, 
în toate tipurile de transport, în toate statele 
membre și în toate călătoriile 
transfrontaliere, a celor zece drepturi ale 
pasagerilor, astfel cum sunt emise de 
Comisie în comunicarea sa;

4. recomandă punerea în aplicare completă, 
în toate tipurile de transport, în toate statele 
membre și în toate călătoriile 
transfrontaliere, a celor zece drepturi ale 
pasagerilor, astfel cum sunt emise de 
Comisie în comunicarea sa; sugerează că, 
la desfășurarea de campanii de 
sensibilizare a publicului cu privire la 
drepturile pasagerilor din UE, Comisia ar 
trebui să ia în mod serios în considerare
adoptarea Cartei privind drepturile 
cetățenilor propusă în avizul recent al 
Parlamentului European referitor la 
„Raportul privind cetățenia UE în 2010: 
Eliminarea obstacolelor din calea 
drepturilor cetățenilor UE”; consideră că 
introducerea drepturilor pasagerilor din 
UE în acest manual propus pentru 
cetățeni va fi esențială pentru a asigura 
informarea completă a cetățenilor cu 
privire la ceea ce li se pune sau nu la 
dispoziție în temeiul legislației UE în 
cazul în care aceștia se confruntă cu 
probleme în cursul călătoriilor;
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Or. en

Amendamentul 20
Adam Bielan

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. recomandă punerea în aplicare completă, 
în toate tipurile de transport, în toate 
statele membre și în toate călătoriile 
transfrontaliere, a celor zece drepturi ale 
pasagerilor, astfel cum sunt emise de 
Comisie în comunicarea sa;

4. recomandă punerea în aplicare, în 
fiecare tip de transport, în toate statele 
membre și în călătoriile transfrontaliere, a 
celor zece drepturi ale pasagerilor, astfel 
cum sunt emise de Comisie în comunicarea 
sa;

Or. pl

Amendamentul 21
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 4 – paragraful 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

subliniază proliferarea pe scară largă a 
clauzelor abuzive în contractele de 
transport și o extindere a jurisprudenței 
naționale care interzice anumite clauze 
utilizate în mod regulat; în consecință, 
îndeamnă Comisia să abordeze această 
problemă prin crearea unor liste negre a 
clauzelor abuzive specifice din sectorul 
transportului, în special în ceea ce 
privește aspectele contractuale legate de 
transferabilitatea biletelor, circumstanțele 
legate de forța majoră, reprogramarea 
unilaterală a itinerariilor de călătorie, 
interzicerea utilizării biletelor în mod 
separat cu excepția cazului în care se 
aplică criterii foarte limitate și obiective 
legate de nereprezentare, dispozițiile 
privind bagajul manipulat greșit, trimis cu 
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întârziere sau deteriorat și restricțiile 
nerezonabile cu privire la bagajul de 
mână la bordul avioanelor;

Or. en

Amendamentul 22
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 4 – paragraful 2 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

constată că practicile comerciale existente 
(cum ar fi taxele de înregistrare, taxele de 
îmbarcare prioritară, comisioanele pentru 
efectuarea de plăți cu cardul, taxele 
pentru bagaje, comisioanele pentru 
respectarea legislației UE sau blocarea 
unei sume corespunzând cu valoarea 
dublă a prețului biletului din contul 
bancar al pasagerului pentru o anumită 
perioadă de timp) conduc la diferențe 
semnificative între prețul anunțat și prețul 
final, ceea ce face dificilă înțelegerea sau 
anticiparea de către consumatori a 
tuturor componentelor incluse în tariful 
final; prin urmare, subliniază necesitatea 
de a asigura punerea eficientă în aplicare 
și controlul respectării legislației privind 
transparența prețurilor;

Or. en

Amendamentul 23
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 4 – paragraful 3 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

subliniază necesitatea de a asigura 
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coerența dintre diferitele acte legislative 
privind drepturile pasagerilor și de a 
garanta că pasagerii care cumpără bilete 
doar pentru loc beneficiază de aceeași 
protecție eficientă în caz de insolvabilitate 
a companiei sau de pierdere a autorizației 
de funcționare de care beneficiază 
călătorii care cumpără un pachet de 
servicii, în scopul de a evita orice 
discriminare împotriva pasagerilor pe 
baza tipului de bilet achiziționat sau 
concurența neloială dintre diferiți 
furnizori de servicii;

Or. en

Amendamentul 24
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că aplicarea actualelor 
drepturi ale pasagerilor ar trebui să 
constituie o prioritate-cheie; consideră că 
organismele naționale de aplicare ar 
trebui să colaboreze strâns și ar trebui să 
aibă la dispoziție suficiente mijloace și 
resurse pentru a asigura o aplicare 
eficientă; menționează că aplicarea 
eficientă reduce necesitatea impunerii 
unor obligații de raportare suplimentare 
pentru operatori, astfel cum este prevăzut 
de către Comisie;

Or. en

Amendamentul 25
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. insistă ca pasagerii să fie mai bine 
protejați atunci când folosesc moduri de 
transport diferite care se succed în cursul 
unei singure călătorii și atunci când dețin 
un bilet integrat unic și ca, în astfel de 
situații, aceștia să beneficieze de 
drepturile maxime aplicabile în fiecare 
dintre aceste moduri de transport;

Or. en

Amendamentul 26
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază nevoia de a asigura că 
pasagerii sunt informați cu privire la aceste 
drepturi înaintea achiziționării de servicii 
de călătorie și că aceste informații sunt 
puse la dispoziție pe parcursul diverselor 
etape ale călătoriei; solicită întreprinderea 
unei acțiuni pentru a consolida rolul 
centrelor consumatorilor în soluționarea 
problemelor și a litigiilor consumatorilor și 
pentru a asigura că sunt disponibile 
mecanisme eficace de soluționare 
alternativă a litigiilor și de recurs colectiv; 
în acest sens, solicită înființarea unui site 
unic de asistență pentru informarea cu 
privire la drepturile pasagerilor 
(www.travel.eu);

5. subliniază nevoia de a asigura că 
pasagerii sunt informați cu privire la aceste 
drepturi înaintea achiziționării de servicii 
de călătorie și că aceste informații sunt 
ușor de înțeles și puse la dispoziție pe 
parcursul diverselor etape ale călătoriei; 
solicită întreprinderea unei acțiuni pentru a 
consolida rolul centrelor consumatorilor în 
soluționarea problemelor și a litigiilor 
consumatorilor și pentru a asigura că sunt 
disponibile mecanisme eficace de 
soluționare alternativă a litigiilor și de 
recurs colectiv; în acest sens, solicită 
înființarea unor site-uri internet de 
asistență în fiecare stat membru;

Or. en

Amendamentul 27
Antonyia Parvanova
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază nevoia de a asigura că 
pasagerii sunt informați cu privire la 
aceste drepturi înaintea achiziționării de 
servicii de călătorie și că aceste informații 
sunt puse la dispoziție pe parcursul 
diverselor etape ale călătoriei; solicită 
întreprinderea unei acțiuni pentru a 
consolida rolul centrelor consumatorilor în 
soluționarea problemelor și a litigiilor 
consumatorilor și pentru a asigura că sunt 
disponibile mecanisme eficace de 
soluționare alternativă a litigiilor și de 
recurs colectiv; în acest sens, solicită 
înființarea unui site unic de asistență pentru 
informarea cu privire la drepturile 
pasagerilor (www.travel.eu);

5. subliniază nevoia de a asigura că 
pasagerii primesc informații precise și în 
timp util cu privire la aceste drepturi 
înaintea achiziționării de servicii de 
călătorie și că aceste informații, în special 
cele cu privire la dreptul de a beneficia de 
asistență în cazul unor întârzieri 
prelungite / anulări și de a solicita 
despăgubiri și informațiile cu privire la 
procedurile aplicabile în aceste situații, 
sunt expuse în mod clar, cuprinzător și în 
beneficiul consumatorilor și sunt puse la 
dispoziție pe parcursul diverselor etape ale 
călătoriei; solicită întreprinderea unei 
acțiuni pentru a consolida rolul centrelor 
consumatorilor în soluționarea problemelor 
și a litigiilor consumatorilor și pentru a 
asigura că sunt disponibile mecanisme 
eficace de soluționare alternativă a litigiilor 
și de recurs colectiv; în acest sens, solicită 
înființarea unui site unic de asistență pentru 
informarea cu privire la drepturile 
pasagerilor (www.travel.eu);

Or. en

Amendamentul 28
Bernadette Vergnaud

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază nevoia de a asigura că 
pasagerii sunt informați cu privire la aceste 
drepturi înaintea achiziționării de servicii 
de călătorie și că aceste informații sunt 
puse la dispoziție pe parcursul diverselor 
etape ale călătoriei; solicită întreprinderea 
unei acțiuni pentru a consolida rolul 

5. subliniază nevoia de a asigura că 
pasagerii sunt informați cu privire la aceste 
drepturi înaintea achiziționării de servicii 
de călătorie și că aceste informații sunt 
puse la dispoziție pe parcursul diverselor 
etape ale călătoriei; solicită întreprinderea 
unei acțiuni pentru a consolida rolul 
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centrelor consumatorilor în soluționarea 
problemelor și a litigiilor consumatorilor și 
pentru a asigura că sunt disponibile 
mecanisme eficace de soluționare 
alternativă a litigiilor și de recurs colectiv; 
în acest sens, solicită înființarea unui site 
unic de asistență pentru informarea cu 
privire la drepturile pasagerilor 
(www.travel.eu);

centrelor consumatorilor în soluționarea 
problemelor și a litigiilor consumatorilor și 
pentru a asigura că sunt disponibile 
mecanisme eficace de soluționare 
alternativă a litigiilor și de recurs colectiv; 
în acest sens, solicită înființarea unui site 
unic de asistență pentru informarea cu 
privire la drepturile pasagerilor, care să fie 
disponibil în toate limbile oficiale ale UE
(www.travel.eu);;

Or. fr

Amendamentul 29
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază nevoia de a asigura că 
pasagerii sunt informați cu privire la aceste 
drepturi înaintea achiziționării de servicii 
de călătorie și că aceste informații sunt 
puse la dispoziție pe parcursul diverselor 
etape ale călătoriei; solicită întreprinderea 
unei acțiuni pentru a consolida rolul 
centrelor consumatorilor în soluționarea 
problemelor și a litigiilor consumatorilor și 
pentru a asigura că sunt disponibile 
mecanisme eficace de soluționare 
alternativă a litigiilor și de recurs colectiv; 
în acest sens, solicită înființarea unui site 
unic de asistență pentru informarea cu 
privire la drepturile pasagerilor 
(www.travel.eu);

5. subliniază nevoia de a asigura că 
pasagerii sunt informați cu privire la aceste 
drepturi înaintea achiziționării de servicii 
de călătorie și că aceste informații sunt 
puse la dispoziție într-o manieră 
accesibilă și inteligibilă pe parcursul 
tuturor etapelor călătoriei; solicită 
întreprinderea unei acțiuni pentru a 
consolida rolul centrelor consumatorilor în 
soluționarea problemelor și a litigiilor
consumatorilor și pentru a asigura că sunt 
disponibile mecanisme eficace și accesibile 
de soluționare alternativă a litigiilor și de 
recurs colectiv; în acest sens, solicită 
înființarea unui site unic de asistență pentru 
informarea cu privire la drepturile 
pasagerilor (www.travel.eu);

Or. es

Amendamentul 30
Antonyia Parvanova
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Proiect de aviz
Punctul 5 – paragraful 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

consideră că eforturile de informare 
publică cu privire la drepturile 
pasagerilor ar putea fi intensificate și 
partajate de către toți actorii interesați, 
printr-o cooperare între autoritățile 
naționale, organizațiile consumatorilor, 
organizațiile naționale de aplicare, 
societățile de transport etc.;

Or. en

Amendamentul 31
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită definirea unui set de servicii 
de bază de transport de călători, care să 
fie incluse în mod sistematic în tariful de 
bază, indiferent de modul de transport; 
consideră că astfel de servicii ar trebui să 
acopere cel puțin: toate cheltuielile de 
funcționare indispensabile transportul de 
călători (inclusiv cele legate de obligațiile 
legale ale operatorului de transport 
precum siguranța, securitatea și 
drepturile pasagerilor), toate aspectele 
esențiale pentru călătorie din perspectiva 
pasagerului (precum furnizarea de bilete 
și de cărți de îmbarcare sau transportul 
unui bagaj minim și al bunurilor 
personale) și toate costurile asociate 
efectuării plății (cum ar fi costurile legate 
de plata efectuată cu o carte de credit);

Or. en
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Amendamentul 32
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că trecerea de la o abordare 
modală la o abordare intermodală a 
drepturilor pasagerilor din UE se 
dovedește a fi eficientă numai în cazul în 
care procedurile accesibile de tratare a 
reclamațiilor, mecanismele de soluționare 
alternativă a litigiilor și centrele pentru 
depunerea reclamațiilor consumatorilor, 
pe lângă faptul că beneficiază de 
resursele umane și economice necesare, 
sunt, de asemenea, pe deplin 
interconectate, ceea ce, prin urmare, va 
permite pasagerilor să obțină în mod 
rapid, oportun și fără costuri ridicate 
soluționarea unor chestiuni legate de 
calitatea serviciilor și de condițiile în care 
călătoresc;

Or. en

Amendamentul 33
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea de a asigura 
implementarea și aplicarea eficientă a 
dispozițiilor juridice referitoare la 
transparența prețurilor în conformitate cu 
dispozițiile Directivei privind drepturile 
consumatorilor; consideră că trebuie să se 
interzică orice alte taxe suplimentare cu 
privire la care pasagerii nu sunt complet 
informați în prealabil; este de părere că 
toate costurile trebuie să fie vizibile și 
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precizate încă de la începutul procesului 
de rezervare online; consideră că prețul 
final trebuie să reflecte în mod corect 
prețul promovat;

Or. en

Amendamentul 34
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că, pentru a pune pe deplin 
în aplicare drepturile consumatorilor în 
sistemele de rezervare online, căsuțele 
bifate în prealabil și orice capcane pe 
internet trebuie să fie interzise;

Or. en

Amendamentul 35
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. atrage atenția asupra drepturilor 
consumatorilor care rezervă ei înșiși 
online și în mod regulat prin intermediul 
agenților de turism pachete de servicii 
pentru călătorii;

Or. en

Amendamentul 36
Emilie Turunen
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită dezvoltarea de instrumente la 
nivelul UE care să asigure o 
multimodalitate optimizată în cadrul 
serviciilor de transport publice 
transfrontaliere eficiente și uniforme, 
pentru a garanta atât libera circulație a 
persoanelor, cât și competitivitatea acestor 
servicii față de utilizarea vehiculelor 
private;

6. solicită dezvoltarea de instrumente la 
nivelul UE care să asigure o 
multimodalitate optimizată în cadrul 
serviciilor de transport publice 
transfrontaliere eficiente,uniforme și 
interoperabile, pentru a garanta atât libera 
circulație a persoanelor, cât și 
competitivitatea acestor servicii față de 
utilizarea vehiculelor private; consideră că 
pasagerii transfrontalieri ar trebui să aibă 
posibilitatea de a cumpăra un bilet unic 
atunci când călătoresc în mai mult de 
două țări;

Or. en

Amendamentul 37
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită dezvoltarea de instrumente la 
nivelul UE care să asigure o 
multimodalitate optimizată în cadrul 
serviciilor de transport publice 
transfrontaliere eficiente și uniforme, 
pentru a garanta atât libera circulație a 
persoanelor, cât și competitivitatea acestor 
servicii față de utilizarea vehiculelor 
private;

6. solicită dezvoltarea de instrumente la 
nivelul UE care să asigure o 
multimodalitate optimizată în cadrul 
serviciilor de transport publice 
transfrontaliere eficiente și de calitate, 
pentru a garanta atât libera circulație a 
persoanelor, cât și competitivitatea acestor 
servicii față de utilizarea vehiculelor 
private;

Or. es

Amendamentul 38
Louis Grech
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Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. îndeamnă Comisia să ia în 
considerare în mod serios simplificarea 
procedurilor de solicitare a vizelor, în 
special în cazul grupurilor de turiști, fără 
a aduce atingere în niciun fel aspectelor 
legate de securitate și de formalitățile 
vamale pentru resortisanții țărilor terțe;

Or. en

Amendamentul 39
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită o abordare holistică cu privire 
la persoanele cu mobilitate redusă, în 
special cu privire la persoanele în vârstă; 
este de părere că trebuie să se ia în 
considerare întregul lanț de transport de 
la domiciliu și spre domiciliu, inclusiv 
accesul la transportul public; ia în 
considerare necesitatea unui sistem 
coerent de puncte de contact pentru 
acordarea de asistență persoanelor cu 
mobilitate redusă;

Or. en

Amendamentul 40
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6b. are speranța că Comisia, în revizuirea 
Directivei privind pachetele de servicii 
pentru călătorii, va examina în detaliu 
impactul comerțului electronic și al 
piețelor digitale asupra comportamentului 
consumatorilor în industria europeană a 
turismului; este de părere că Comisia 
trebuie să își intensifice eforturile pentru 
a îmbunătăți calitatea și conținutul 
informațiilor furnizate turiștilor și că 
aceste informații ar trebui să fie ușor 
accesibile și fiabile pentru consumatori;

Or. en

Amendamentul 41
Adam Bielan

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. subliniază că transportatorii ar trebui să
aibă cel puțin un reprezentant postat la 
fiecare terminal sau în fiecare aeroport în 
care operează și/sau să asigure un birou 
pentru plângeri, autorizat să ia decizii 
imediate în caz de perturbări;

7. subliniază că transportatorii ar trebui să 
aibă cel puțin un reprezentant postat la 
fiecare terminal sau în fiecare aeroport în 
care operează și/sau să asigure un birou 
pentru plângeri, autorizat să ia decizii 
imediate în caz de perturbări, în 
conformitate cu normele aplicabile 
privind drepturile pasagerilor;

Or. pl

Amendamentul 42
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 7 – paragraful 1a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

solicită Comisiei să propună măsuri 
pentru stabilirea unor proceduri 
armonizate și accesibile de gestionare a 
reclamațiilor și a unor mijloace de 
despăgubire care să asigure protecția 
efectivă a drepturilor pasagerilor și să 
garanteze că aceștia primesc în mod 
eficient și la timp compensațiile la care au 
dreptul;

Or. en

Amendamentul 43
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 7 – paragraful 2 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

ia act de faptul că termenele stabilite 
pentru a răspunde reclamațiilor 
pasagerilor variază în funcție de diferitele 
dispoziții privind drepturile pasagerilor; 
din acest motiv, invită Comisia să 
stabilească termene fixe de răspuns la 
reclamațiile pasagerilor, care să se aplice 
tuturor modurilor de transport;

Or. en

Amendamentul 44
Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că pe site-urile internet ale 
furnizorilor serviciilor de călătorie, ar 
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trebui să fie prezentate întotdeauna 
informații complete cu privire la călătorie 
și la orice perturbare, anulare și 
întârziere;

Or. en

Amendamentul 45
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că aplicarea 
corespunzătoare a Directivei privind 
serviciile va reduce în mod semnificativ 
obstacolele juridice, administrative și 
birocratice și problemele actuale cu care 
se confruntă consumatorii în sectorul 
călătoriilor; încurajează Comisia și statele 
membre să asigure în continuare 
aplicarea corectă și deplină a directivei 
respective cu scopul de a completa și de a 
adăuga norme viitoare ale UE care să 
prevadă drepturi ale pasagerilor egale și 
general aplicabile, indiferent de modul de 
transport folosit;

Or. en

Amendamentul 46
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că consumatorii au dreptul 
de a renunța la călătorie atunci când 
călătoria este perturbată; consideră că 
dreptul de a alege între rambursare și 
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redirecționare este un drept necondiționat 
în toate modurile de transport;

Or. en

Amendamentul 47
Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. solicită adoptarea principiilor privind 
datele deschise pentru a facilita 
dezvoltarea serviciilor de asistență a 
consumatorilor în planificarea 
călătoriilor lor;

Or. en

Amendamentul 48
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază că consumatorii au dreptul 
la asistență și la îngrijire în cazul unor 
întârzieri prelungite;

Or. en

Amendamentul 49
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 7c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7c. subliniază că soluțiile improvizate pe 
loc sunt de obicei imposibile; consideră că 
trebuie să se garanteze că operatorii de 
transport dispun de personalul competent 
și de instrumentele necesare la terminale 
pentru a permite pasagerilor să facă rapid 
o alegere;

Or. en

Amendamentul 50
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 7d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. subliniază că sunt necesare o definiție 
clară și orientări ale Comisiei cu privire la 
domeniul de acoperire al termenului 
„circumstanțe extraordinare”, care 
trebuie să fie clar indicate în orice viitoare 
modificare a legislației privind drepturile 
pasagerilor pentru a evita interpretările 
nejustificate ale circumstanțelor care au 
condus la anulări sau întârzieri;

Or. en

Amendamentul 51
Anna Hedh

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că pasagerilor cu mobilitate 
redusă sau cu dizabilități trebuie să li se 
acorde oportunități egale de călătorie, 

8. subliniază că pasagerilor cu mobilitate 
redusă sau cu handicap trebuie să li se 
acorde oportunități egale de călătorie, 



AM\905816RO.doc 29/33 PE491.356v01-00

RO

precum și acces și asistență nelimitate la 
servicii.

precum și acces și asistență nelimitate la 
servicii; consideră că informațiile 
necesare călătorilor trebuie furnizate în 
formate accesibile și alternative;

Or. en

Amendamentul 52
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că pasagerilor cu mobilitate 
redusă sau cu dizabilități trebuie să li se 
acorde oportunități egale de călătorie, 
precum și acces și asistență nelimitate la 
servicii.

8. subliniază că pasagerilor cu mobilitate 
redusă sau cu handicap trebuie să li se 
acorde oportunități egale de călătorie, 
precum și acces nelimitat și fără obstacole
la infrastructuri, la vehicule, la asistență 
pentru servicii și la toate informațiile de 
care au nevoie;

Or. en

Amendamentul 53
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. subliniază că pasagerilor cu mobilitate 
redusă sau cu dizabilități trebuie să li se 
acorde oportunități egale de călătorie, 
precum și acces și asistență nelimitate la 
servicii;

8. subliniază că pasagerilor cu mobilitate 
redusă sau cu handicap trebuie să li se 
acorde oportunități egale de călătorie, 
precum și acces și asistență nelimitate la 
servicii; totodată, subliniază că este 
necesară formarea profesională adecvată 
a personalului care se ocupă de acești 
pasageri;

Or. el
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Amendamentul 54
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 8 – paragraful 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

subliniază necesitatea de armonizare a 
procedurilor de rezervare și de solicitare a 
asistenței și a politicilor privind controlul 
de securitate, precum și de furnizare a 
unor informații de o mai bună calitate cu 
privire la aceste aspecte din momentul 
rezervării și până în momentul în care 
pasagerii cu mobilitate redusă sau cu 
handicap ajung la destinație;

Or. en

Amendamentul 55
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 8 – paragraful 2 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

subliniază faptul că formarea 
personalului joacă un rol-cheie în 
garantarea unei puneri în aplicare cu 
eficiență a legislației privind drepturile 
pasagerilor cu mobilitate redusă sau cu 
handicap și că acest lucru este modul cel 
mai rentabil de a asigura 
nediscriminarea; prin urmare, subliniază 
că o formare adecvată a personalului 
trebuie asigurată în strânsă cooperare cu 
organizațiile reprezentative ale 
persoanelor cu mobilitate redusă sau cu 
handicap;

Or. en
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Amendamentul 56
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 8 – paragraful 3 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

subliniază faptul că este necesar să se 
asigure că echipamentul de mobilitate nu 
este considerat și / sau tratat ca bagaj 
obișnuit, ci ca instrument indispensabil 
pentru independența pasagerului, care 
este de neînlocuit pentru acesta; din acest 
motiv, subliniază faptul că echipamentul 
de mobilitate ar trebui să fie manipulat cu 
atenție de către un personal instruit, 
conform unor proceduri armonizate 
stricte privind îmbarcarea și debarcarea, 
permițând pasagerilor să folosească acest 
echipament o perioadă cât mai 
îndelungată;

Or. en

Amendamentul 57
Antonyia Parvanova

Proiect de aviz
Punctul 8 – paragraful 4 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

consideră că este esențial să se asigure că 
persoanele care au nevoie de oxigen 
medical atunci când călătoresc, pasagerii 
obezi și cei care necesită prezența unui 
însoțitor nu trebuie să plătească taxe 
suplimentare sau să li se refuze 
îmbarcarea decât din motive legate strict 
de siguranță.

Or. en
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Amendamentul 58
Emilie Turunen

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. este preocupat de faptul că pasagerii, 
în special atunci când călătoresc în 
străinătate, se confruntă cu dificultăți în 
ceea ce privește aplicarea drepturilor care 
le revin de către companiile care nu 
respectă aceste drepturi; în acest sens, 
consideră că organismele naționale 
independente de aplicare ar trebui să aibă 
sarcina de a realiza medierea între 
pasageri și companii pentru ca pasagerii 
să obțină aplicarea drepturilor lor fără a 
fi nevoiți să suporte costuri judiciare;
subliniază că cooperarea dintre aceste 
organisme naționale de aplicare este 
necesară pentru abordarea dificultăților 
cu care se confruntă pasagerii 
transfrontalieri care solicită aplicarea 
propriilor drepturi.

Or. en

Amendamentul 59
Sirpa Pietikäinen

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază că ar trebui să se indice în 
mod clar în toate directivele că nu se pot 
percepe taxe suplimentare pentru 
rezervările destinate persoanelor cu 
handicap; solicită raționalizarea normelor 
pentru însoțitorii care călătoresc gratuit.
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Amendamentul 60
Konstantinos Poupakis, Georgios Koumoutsakos

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. invită Comisia ca, în vederea unui 
acces egal și nelimitat pentru pasagerii cu 
dizabilități și cu mobilitate redusă la 
bunurile și serviciile din domeniul 
transporturilor, să elaboreze un set de 
standarde generale privind accesibilitatea 
infrastructurii și a serviciilor de transport, 
care să includă aspecte precum vânzarea 
biletelor, informații în timp real privind 
călătoriile și servicii online.

Or. el


