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Predlog spremembe1
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1 a. priznava dejstvo, da bo Evropska 
unija z začetkom veljavnosti uredbe o 
prometu po morju in celinskih plovnih 
poteh ter uredbe o avtobusnem prometu 
decembra 2012 vzpostavila prvo 
integrirano območje pravic potnikov za 
vse vrste prevoza na svetu; je seznanjen, 
da bodo morale države članice odslej 
izvajati ustrezno pravo Evropske unije na 
enoten in usklajen način, da se zagotovi 
preobrazba potniške politike Evropske 
unije iz strateško povsem modalne v 
intermodalno;

Or. en

Predlog spremembe 2
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Georgios Kumucakos (Georgios 
Koumoutsakos)

Osnutek mnenja
Odstavek 1 α (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da mora Komisija skupaj z 
državami članicami po začetku veljavnosti 
vseh uredb v zvezi s pravicami potnikov 
opraviti takojšnjo oceno njihovega 
izvajanja v praksi;

Or. el

Predlog spremembe 3
Louis Grech
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. spodbuja Komisijo, naj se stalno 
izčrpno posvetuje o uveljavljanju pravic in 
nadomestil z vsemi zainteresiranimi 
stranmi v turistični industriji, zlasti s 
potrošniki in organizatorji, da zagotovi 
sprejetje enega samega preprostega, 
enotnega in celostnega pristopa k 
pravicam turistov kot potrošnikov;

Or. en

Predlog spremembe 4
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poziva Komisijo, naj razmisli o uvedbi 
dopolnilnih ukrepov za izboljšano 
uporabo in izvrševanje zakonodaje o 
pravicah potnikov; ti ukrepi lahko 
vključujejo posodabljanje in objavljanje 
informativnega gradiva o pravicah 
potnikov na spletnem mestu Evropske 
komisije ter spodbujanje razprav in 
sodelovanja med državami članicami, 
nacionalnimi izvršilnimi organi, 
potrošniškimi organizacijami in 
prevozniki, da bi razširjali primere 
najboljše prakse in dosegli soglasje o 
spornih delih zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 5
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 – pododstavek 2 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poudarja, da so potrebne enotne, 
učinkovite, odvračilne in sorazmerne 
sankcije, da bi se ustvarili enaki pogoji in 
močne gospodarske spodbude za vse 
sodelujoče akterje za izpolnjevanje določb 
o pravicah potnikov;

Or. en

Predlog spremembe 6
Anna Hedh

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da imajo potrošniki pravico do
učinkovitega in enakega varstva, ne glede 
na način prevoza; poziva k enotni uredbi, 
ki bi zajemala vse določbe in načela v 
zvezi s pravicami potnikov, da se zmanjša 
razdrobljenost in odpravijo nedoslednosti 
na različnih področjih pravic potnikov;

3. poudarja, da imajo potrošniki pravico do
visoke ravni učinkovitega in enakega
minimalnega varstva, ne glede na način 
prevoza; poziva k enotni uredbi, ki bi 
zajemala vse minimalne določbe in načela 
v zvezi s pravicami potnikov in bi jih 
spremljali posebni ukrepi za vsak način 
prevoza;

Or. en

Predlog spremembe 7
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da imajo potrošniki pravico do 
učinkovitega in enakega varstva, ne glede 

3. poudarja, da imajo potrošniki pravico do 
učinkovitega in enakega varstva, ne glede 
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na način prevoza; poziva k enotni uredbi,
ki bi zajemala vse določbe in načela v 
zvezi s pravicami potnikov, da se zmanjša 
razdrobljenost in odpravijo nedoslednosti 
na različnih področjih pravic potnikov;

na način prevoza; poziva k boljšemu 
vključevanju določb in načel v različne 
načine prevoza, da se zmanjša 
razdrobljenost in odpravijo nedoslednosti 
na različnih področjih pravic potnikov;
poudarja, da takšno vključevanje nikakor 
ne bi smelo voditi k zmanjšanju obstoječih 
pravic potnikov v katerem koli načinu 
prevoza, temveč bi moralo voditi k 
usklajevanju teh pravic z najvišjimi 
standardi; zlasti meni, da opredelitve 
zamud in odpovedi ne bi smele povzročati 
izkrivljanja med pravicami, veljavnimi v 
različnih načinih prevoza; 

Or. en

Predlog spremembe 8
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da imajo potrošniki pravico do 
učinkovitega in enakega varstva, ne glede 
na način prevoza; poziva k enotni uredbi, 
ki bi zajemala vse določbe in načela v 
zvezi s pravicami potnikov, da se zmanjša 
razdrobljenost in odpravijo nedoslednosti 
na različnih področjih pravic potnikov;

3. poudarja, da imajo potrošniki pravico do 
učinkovitega in enakega varstva, ne glede 
na način prevoza; poziva k enotni uredbi, 
ki bi zajemala vse določbe in načela v 
zvezi s pravicami potnikov, da se zmanjša 
razdrobljenost in odpravijo nedoslednosti 
na različnih področjih pravic potnikov, ne 
da bi ogrožala obstoječe pravice;

Or. en

Predlog spremembe 9
Adam Bielan

Osnutek mnenja
Odstavek 3



AM\905816SL.doc 7/31 PE491.356v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da imajo potrošniki pravico do 
učinkovitega in enakega varstva, ne glede 
na način prevoza; poziva k enotni uredbi, 
ki bi zajemala vse določbe in načela v 
zvezi s pravicami potnikov, da se zmanjša 
razdrobljenost in odpravijo nedoslednosti 
na različnih področjih pravic potnikov;

3. poudarja, da imajo potrošniki pravico do 
učinkovitega varstva, ne glede na način 
prevoza; poziva, naj se ustrezno izvajajo
vse določbe in načela v zvezi s pravicami 
potnikov ter odpravijo nedoslednosti na 
različnih področjih pravic potnikov;

Or. pl

Predlog spremembe 10
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da imajo potrošniki pravico do 
učinkovitega in enakega varstva, ne glede 
na način prevoza; poziva k enotni uredbi, 
ki bi zajemala vse določbe in načela v 
zvezi s pravicami potnikov, da se zmanjša 
razdrobljenost in odpravijo nedoslednosti 
na različnih področjih pravic potnikov;

3. poudarja, da imajo potrošniki pravico do 
učinkovitega in enakega varstva, ne glede 
na način prevoza; poziva k enotni uredbi, 
ki bi zajemala vse določbe in načela v 
zvezi s pravicami potnikov, zlasti tistih, ki 
se znajdejo v ranljivem položaju, da se 
zmanjša razdrobljenost in odpravijo 
nedoslednosti na različnih področjih pravic 
potnikov;

Or. es

Predlog spremembe 11
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da imajo potrošniki pravico do 
učinkovitega in enakega varstva, ne glede 
na način prevoza; poziva k enotni uredbi, 

3. poudarja, da imajo potrošniki pravico do 
učinkovitega in enakega varstva, ne glede 
na način prevoza; predlaga, naj dodatno 
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ki bi zajemala vse določbe in načela v 
zvezi s pravicami potnikov, da se zmanjša 
razdrobljenost in odpravijo nedoslednosti 
na različnih področjih pravic potnikov;

raziščejo možnosti in izvedljivost uvedbe 
samo ene uredbe, ki bi zajemala vse 
določbe in načela v zvezi s pravicami 
potnikov, da se zmanjša razdrobljenost in 
odpravijo nedoslednosti na različnih 
področjih pravic potnikov;

Or. en

Predlog spremembe 12
Anna Hedh

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. poudarja, da so potrebne ustrezne 
sheme plačila odškodnine potrošnikom 
zaradi odpovedi in zamude pri potovalnem 
času, ki jih povzroči ponudnik storitve; 

Or. en

Predlog spremembe 13
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 a. Potniki bi morali še zlasti dobiti 
naslednje pravice, ki doslej še niso bile 
predvidene:
– potniki v prometu po morju in celinskih 
plovnih poteh ali v železniškem prometu 
bi morali v primeru, da so zavrnjeni pri 
vkrcanju, vedno imeti možnost, da 
izberejo med povračilom zneska ali 
preusmeritvijo na drugo progo (ob prvi 
priložnosti ali poznejšo rezervacijo druge 
vozovnice po želji potnika), so deležni 
ustrezne pomoči ter prejmejo nadomestilo 
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ali ugodnosti, dogovorjene s prevoznikom. 
Pri avtobusnih potniki bi bilo treba to 
pravico razširiti tako, da bi vključevala 
tudi pravico do preusmeritve;
– informacije o spremembi načrtovanega 
in pričakovanega časa prihoda na vozlišča 
bi bilo treba za železniški in letalski 
promet objaviti čim prej, najkasneje pa 30 
minut po načrtovanem času odhoda. 

Or. en

Predlog spremembe 14
Bernadette Vergnaud

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. vztraja na tem, da je treba učinkovito 
izvrševati in okrepiti zakonodajo o 
preglednosti cen, da bi zagotovili, da bi 
bila vsem potrošnikom, tudi osebam z 
zmanjšano mobilnostjo in ranljivim 
potrošnikom, zagotovljena možnost 
rezervacije potovanja po vnaprej določeni 
ceni, ki mora natanko ustrezati končni 
ceni, z vsemi pristojbinami in dodatki;

Or. fr

Predlog spremembe 15
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Georgios Kumucakos (Georgios 
Koumoutsakos)

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da je za ozaveščeno 
odločanje potrošnikov pred nakupom 
vozovnice ter preprečevanje zmede in 
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nezaupanja v zvezi s prevoznimi storitvami 
bistvena preglednost v zvezi s končno ceno 
vozovnice in glede tega, kaj vključuje;

Or. el

Predlog spremembe 16
Cornelis de Jong

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 b. poziva Komisijo, naj jasneje opredeli 
izjemne okoliščine; meni, da bi morali 
imeti potniki pri vseh načinih prevoza 
pravico do nastanitve v primeru izjemnih 
razmer, ki bi bila omejena na 150 evrov 
na noč za največ sedem noči;

Or. en

Predlog spremembe 17
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Georgios Kumucakos (Georgios 
Koumoutsakos)

Osnutek mnenja
Paragraph 3 b (new)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. poziva Komisijo, naj razširi svojo 
dejavnost spremljanja na spletne strani 
podjetij in ponudnikov prevoznih storitev, 
da bi povečala preglednost za potrošnike, 
zlasti kar zadeva spletni nakup vozovnice, 
in preprečila vsako zavajanje potrošnikov, 
na primer v zvezi z vnaprej označenimi 
polji, dodatnimi stroški, o katerih niso bili 
ustrezno vnaprej obveščeni, ali dodatki za 
uporabo nekaterih plačilnih metod (na 
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primer s kreditnimi karticami);

Or. el

Predlog spremembe 18
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Osnutek mnenja
Odstavek 3 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3 c. je seznanjen s težavami v zvezi z 
veljavno Uredbo (ES) št. 261/2004, ko 
letalski prevozniki, ki niso iz EGP, nočejo 
plačati odškodnine potnikom, ki letijo v 
Unijo iz tretjih držav, ko izvajajo letalske 
prevoze v imenu letalskih prevoznikov iz 
EGP; poziva Komisijo, naj to stanje 
odpravi z uveljavitvijo pomembnega 
načela, po katerem mora izvajalec storitev 
iz EU, s katerim je potnik sklenil pogodbo, 
zagotoviti spoštovanje pravic potnikov, ki 
veljajo v EU, tudi če ta izvajalec storitev ni 
odgovoren za opravljanje samega 
prevoza;

Or. en

Predlog spremembe 19
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, naj se v vseh oblikah prometa, v 
vseh državah članicah in pri vseh 
čezmejnih potovanjih v celoti izvaja 
desetih pravic potnikov, ki jih je Komisija 
opredelila v svojem sporočilu;

4. poziva, naj se v vseh oblikah prometa, v 
vseh državah članicah in pri vseh 
čezmejnih potovanjih v celoti izvaja 
desetih pravic potnikov, ki jih je Komisija 
opredelila v svojem sporočilu; predlaga, 
naj Komisija pri izvajanju svoje kampanje 
javnega ozaveščanja o pravicah potnikov 
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v EU, resno razmisli o sprejetju listine o 
pravicah potnikov, kot je nedavno 
predlagal Evropski parlament v mnenju o 
poročilu o državljanstvu EU za leto 2010: 
Odpravljanje ovir za pravice državljanov 
EU; meni, da bi bila vključitev pravic 
potnikov, ki veljajo v EU, v predlagani 
priročnik za državljane ključna pri 
zagotavljanju celovite obveščenosti 
državljanov o možnostih, ki so jim na 
voljo po zakonodaji EU, ko se na 
potovanjih srečujejo s težavami;

Or. en

Predlog spremembe 20
Adam Bielan

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, naj se v vseh oblikah prometa, v 
vseh državah članicah in pri vseh
čezmejnih potovanjih v celoti izvaja 
desetih pravic potnikov, ki jih je Komisija 
opredelila v svojem sporočilu;

4. poziva, naj se za posamezne vrste
prometa, v vseh državah članicah in pri 
čezmejnih potovanjih izvaja desetih pravic 
potnikov, ki jih je Komisija opredelila v 
svojem sporočilu;

Or. pl

Predlog spremembe 21
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poudarja, da je v pogodbah letalskih 
prevoznikov na splošno vse več nepoštenih 
pogojev ter da je vse več primerov 
nacionalnih sodnih praks, ki 
prepovedujejo uporabo nekaterih pogojev, 
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ki se redno uporabljajo; zato poziva 
Komisijo, naj obravnava to vprašanje 
tako, da uvrsti na črni seznam določene 
nepoštene pogoje v prometnem sektorju, 
zlasti glede pogodbenih vprašanj o 
prenosljivosti vozovnic, primerih višje sile, 
enostranski spremembi načrta poti, 
prepovedi ločene uporabe vozovnic, razen 
na podlagi zelo omejenega in objektivnega 
merila, ko se oseba ne pojavi, določb o 
prtljagi, s katero se je napačno rokovalo, 
je bila dostavljena z zamudo ali 
poškodovana, in nerazumne omejitve o 
ročni prtljagi na krovu letal; 

Or. en

Predlog spremembe 22
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – pododstavek 2 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

je seznanjen, da obstoječe poslovne prakse 
(kot so pristojbine za prijavo na let, 
prednostno vkrcanje, plačilo s kreditno 
kartico, prtljago, izpolnjevanje zakonodaje 
EU ali blokiranje dvakratnega zneska 
vozovnice na bančnem računu potnika za 
določeno obdobje) povzročijo znatne 
razlike med oglaševano in končno ceno, 
kar potrošnikom otežuje, da bi razumeli 
ali predvideli vse sestavine končne 
prevoznine; zato poudarja, da je treba 
zagotoviti učinkovito izvajanje in 
izvrševanje zakonodaje o preglednosti 
cen;

Or. en

Predlog spremembe 23
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 – pododstavek 3 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poudarja, da je treba zagotoviti skladnost 
med različnimi zakonodajami o pravicah 
potnikov in enako učinkovito zaščito 
potnikov, ki kupujejo vozovnice samo za 
sedišča, v primeru insolventnosti ali 
izgube obratovalnega dovoljenja družbe, 
kot jo že imajo potniki s paketnim 
potovanjem, da se prepreči vsaka 
diskriminacija potnikov na podlagi vrste 
vozovnice, ki so jo kupili, ali nepoštene 
konkurence med različnimi ponudniki 
storitev; 

Or. en

Predlog spremembe 24
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Anna Hedh

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. poudarja, da bi morala biti ključna 
prednostna naloga uveljavljanje 
obstoječih pravic potnikov. Nacionalni 
izvršilni organi bi morali tesno 
medsebojno sodelovati ter imeti zadostna 
sredstva in vire za učinkovito izvrševanje. 
Učinkovito izvrševanje zmanjša potrebo 
po dodatnih obveznostih poročanja za 
izvajalce storitev, kot jo predvideva 
Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 25
Emilie Turunen
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. vztraja, da bi morali biti potniki pri 
uporabi različnih zaporednih načinov 
prevoza med enim samim potovanjem 
bolje zaščiteni, imeti bi morali samo eno 
integrirano vozovnico in biti v teh 
primerih upravičeni do največje ravni 
pravic, veljavne v eni od teh načinov 
prevoza;

Or. en

Predlog spremembe 26
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson, Anna Hedh

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je potrebno potnike 
seznaniti s temi pravicami pred nakupom 
potovalnih storitev in zagotoviti, da so jim 
takšni podatki na voljo v vseh fazah 
potovanja; poziva k ukrepom, ki bi okrepili 
vlogo centrov za varstvo potrošnikov pri 
razreševanju težav potrošnikov in 
potrošniških sporov ter zagotovili 
razpoložljivost učinkovitih mehanizmov za 
alternativno reševanje sporov in 
kolektivnih pravnih sredstev; v zvezi s tem 
poziva k vzpostavitvi enotne spletne strani
za pomoč z informacijami o pravicah 
potnikov (www.travel.eu);

5. poudarja, da je potrebno potnike 
seznaniti s temi pravicami pred nakupom 
potovalnih storitev in zagotoviti, da so jim 
takšni podatki lahko razumljivi in na voljo 
v vseh fazah potovanja; poziva k ukrepom, 
ki bi okrepili vlogo centrov za varstvo 
potrošnikov pri razreševanju težav 
potrošnikov in potrošniških sporov ter 
zagotovili razpoložljivost učinkovitih 
mehanizmov za alternativno reševanje 
sporov in kolektivnih pravnih sredstev; v 
zvezi s tem poziva k vzpostavitvi spletnih
strani v vsaki državi članici;

Or. en

Predlog spremembe 27
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je potrebno potnike 
seznaniti s temi pravicami pred nakupom 
potovalnih storitev in zagotoviti, da so jim 
takšni podatki na voljo v vseh fazah 
potovanja; poziva k ukrepom, ki bi okrepili 
vlogo centrov za varstvo potrošnikov pri 
razreševanju težav potrošnikov in 
potrošniških sporov ter zagotovili 
razpoložljivost učinkovitih mehanizmov za 
alternativno reševanje sporov in 
kolektivnih pravnih sredstev; v zvezi s tem 
poziva k vzpostavitvi enotne spletne strani 
za pomoč z informacijami o pravicah 
potnikov (www.travel.eu);

5. poudarja, da je treba zagotoviti, da 
potniki pravočasno prejmejo točne 
podatke o teh pravicah pred nakupom 
potovalnih storitev in da so takšni podatki, 
zlasti o pravicah in postopkih prejemanja 
pomoči v primeru velikih zamud/odpovedi 
in vlaganja prošenj za odškodnino, jasno 
navedeni na način, ki je potrošnikom 
prijazen, in so jim na voljo v vseh fazah 
potovanja; poziva k ukrepom, ki bi okrepili 
vlogo centrov za varstvo potrošnikov pri 
razreševanju težav potrošnikov in 
potrošniških sporov ter zagotovili 
razpoložljivost učinkovitih mehanizmov za 
alternativno reševanje sporov in 
kolektivnih pravnih sredstev; v zvezi s tem 
poziva k vzpostavitvi enotne spletne strani 
za pomoč z informacijami o pravicah 
potnikov (www.travel.eu);

Or. en

Predlog spremembe 28
Bernadette Vergnaud

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je potrebno potnike 
seznaniti s temi pravicami pred nakupom 
potovalnih storitev in zagotoviti, da so jim 
takšni podatki na voljo v vseh fazah 
potovanja; poziva k ukrepom, ki bi okrepili 
vlogo centrov za varstvo potrošnikov pri 
razreševanju težav potrošnikov in 
potrošniških sporov ter zagotovili 
razpoložljivost učinkovitih mehanizmov za 
alternativno reševanje sporov in 

5. poudarja, da je potrebno potnike 
seznaniti s temi pravicami pred nakupom 
potovalnih storitev in zagotoviti, da so jim 
takšni podatki na voljo v vseh fazah 
potovanja; poziva k ukrepom, ki bi okrepili 
vlogo centrov za varstvo potrošnikov pri 
razreševanju težav potrošnikov in 
potrošniških sporov ter zagotovili 
razpoložljivost učinkovitih mehanizmov za 
alternativno reševanje sporov in 
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kolektivnih pravnih sredstev; v zvezi s tem 
poziva k vzpostavitvi enotne spletne strani 
za pomoč z informacijami o pravicah 
potnikov (www.travel.eu);

kolektivnih pravnih sredstev; v zvezi s tem 
poziva k vzpostavitvi enotne spletne strani 
za pomoč z informacijami o pravicah 
potnikov, ki bi bila na voljo v vseh jezikih 
EU (www.travel.eu);

Or. fr

Predlog spremembe 29
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja, da je potrebno potnike 
seznaniti s temi pravicami pred nakupom 
potovalnih storitev in zagotoviti, da so jim 
takšni podatki na voljo v vseh fazah 
potovanja; poziva k ukrepom, ki bi okrepili 
vlogo centrov za varstvo potrošnikov pri 
razreševanju težav potrošnikov in 
potrošniških sporov ter zagotovili 
razpoložljivost učinkovitih mehanizmov za 
alternativno reševanje sporov in 
kolektivnih pravnih sredstev; v zvezi s tem 
poziva k vzpostavitvi enotne spletne strani 
za pomoč z informacijami o pravicah 
potnikov (www.travel.eu);

5. poudarja, da je potrebno potnike 
seznaniti s temi pravicami pred nakupom 
potovalnih storitev in zagotoviti, da so jim 
takšni podatki v dostopni in razumljivi 
obliki na voljo v vseh fazah potovanja;
poziva k ukrepom, ki bi okrepili vlogo 
centrov za varstvo potrošnikov pri 
razreševanju težav potrošnikov in 
potrošniških sporov ter zagotovili 
razpoložljivost učinkovitih in dostopnih
mehanizmov za alternativno reševanje 
sporov in kolektivnih pravnih sredstev; v 
zvezi s tem poziva k vzpostavitvi enotne 
spletne strani za pomoč z informacijami o 
pravicah potnikov (www.travel.eu);

Or. es

Predlog spremembe 30
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Prizadevanja za objavo pravic potnikov bi 
bilo mogoče okrepiti in pri tem sodelovati 
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z drugimi akterji v verigi, na primer s 
sodelovanjem med nacionalnimi organi, 
potrošniškimi organizacijami, 
nacionalnimi izvršilnimi organi, 
prevozniki itd.;

Or. en

Predlog spremembe 31
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. poziva k opredelitvi temeljnih storitev 
prevoza potnikov, ki jih je treba dosledno 
vključiti v osnovno prevoznino ne glede 
na vrsto prevoza. Te storitve zajemajo 
vsaj: vse obratovalne stroške, ki so nujni 
za prevoz potnikov (vključno s stroški, ki 
so povezani z zakonskimi obveznostmi 
prevoznika, na primer varnostjo, 
zanesljivostjo in pravicami potnikov), in 
vse vidike, ki so bistveni za potovanje z 
vidika potnika (na primer zagotavljanje 
vozovnic in vstopnih kuponov ali prevoz 
minimalne prtljage in osebnih stvari) ter 
vse stroške, povezane s plačilom (kot so 
stroški plačila s kreditno kartico).

Or. en

Predlog spremembe 32
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. meni, da se bo premik v pristopu z 
modalnih na večmodalne pravice potnikov 
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v EU, izkazal za uspešnega samo, če bodo 
dostopni postopki za obravnavo pritožb, 
mehanizmi za alternativno reševanje 
sporov in centri za pritožbe potrošnikov, ki 
bodo imeli potrebne človeške in 
gospodarske vire ter bodo celovito 
medsebojno povezani, kar bo omogočalo 
potnikom, da pridobijo hitro, cenovno 
ugodno in primerno pravno varstvo v 
primerih, ki se nanašajo na kakovost 
storitev in pogoje, ki so jih izkusili med 
potovanjem;

Or. en

Predlog spremembe 33
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. poudarja, da je treba zagotoviti 
učinkovito izvajanje in izvrševanje 
zakonodaje o preglednosti cen, v skladu z 
določbami direktive o pravicah 
potrošnikov. Prepovedati je treba vse 
dodatne stroške, o katerih potrošniki niso 
bili ustrezno obveščeni vnaprej. Vsi 
stroški morajo biti jasno vidni in navedeni 
že na začetku postopka spletnega 
kupovanja vozovnic . Končna cena 
potovanja mora natančno odražati 
oglaševano ceno.

Or. en

Predlog spremembe 34
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 b. poudarja, da je za celovito izvajanje 
pravic potrošnikov v spletnih sistemih 
kupovanja vozovnic treba prepovedati vsa 
vnaprej izbrana polja in internetne pasti. 

Or. en

Predlog spremembe 35
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 c. posebej opozarja na pravice potnikov, 
ki kupujejo paketna potovanja na 
običajen način prek potovalnih agentov 
ali sami v spletu. 

Or. en

Predlog spremembe 36
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k razvoju orodij na ravni EU, ki 
bi omogočila optimalno multimodalnost 
učinkovitih in nemotenih storitev 
čezmejnega javnega prevoza, da se 
zagotovi tako prost pretok oseb kakor tudi 
konkurenčnost takšnih storitev v primerjavi 
z uporabo zasebnih vozil;

6. poziva k razvoju orodij na ravni EU, ki 
bi omogočila optimalno multimodalnost 
učinkovitih, nemotenih in interoperabilnih
storitev čezmejnega javnega prevoza, da se 
zagotovi tako prost pretok oseb kakor tudi 
konkurenčnost takšnih storitev v primerjavi 
z uporabo zasebnih vozil; meni, da bi bilo 
treba čezmejnim potnikom omogočiti, da 
kupijo samo eno vozovnico, kadar 
potujejo čez več kot dve državi.
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Or. en

Predlog spremembe 37
María Irigoyen Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k razvoju orodij na ravni EU, ki 
bi omogočila optimalno multimodalnost 
učinkovitih in nemotenih storitev 
čezmejnega javnega prevoza, da se 
zagotovi tako prost pretok oseb kakor tudi 
konkurenčnost takšnih storitev v primerjavi 
z uporabo zasebnih vozil;

6. poziva k razvoju orodij na ravni EU, ki 
bi omogočila optimalno multimodalnost 
učinkovitih in kakovostnih storitev 
čezmejnega javnega prevoza, da se 
zagotovi tako prost pretok oseb kakor tudi 
konkurenčnost takšnih storitev v primerjavi 
z uporabo zasebnih vozil;

Or. es

Predlog spremembe 38
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. poziva Komisijo, naj resno razmisli o 
poenostavitvi postopkov za pridobitev 
vizumov, zlasti v primeru skupin turistov, 
ne da bi pri tem na kakršen koli način 
ogrozila varnostni in carinski vidik za 
državljane tretjih držav; 

Or. en

Predlog spremembe 39
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 a. poziva k celostnem pristopu glede 
oseb z omejeno mobilnostjo, zlasti 
starejših oseb; upoštevati je treba celotno 
prevozno verigo od doma in nazaj, 
vključno z dostopom do javnega prevoza; 
opozarja, da je potreben usklajen sistem 
kontaktnih točk za pomoč osebam z 
omejeno mobilnostjo. 

Or. en

Predlog spremembe 40
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6 b. pričakuje, da bo Komisija pri 
ponovnem pregledu direktive o paketnih 
potovanjih celovito preučila vpliv e-
trgovine in digitalnih trgov na vedenje 
potrošnika v evropski turistični industriji; 
meni, da mora Komisija okrepiti 
prizadevanja za izboljšanje kakovosti in 
vsebine podatkov, ki se posredujejo 
turistom ter da morajo biti lahko dostopni 
in zanesljivi za potrošnike;

Or. en

Predlog spremembe 41
Adam Bielan

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da bi morali imeti prevozniki 7. poudarja, da bi morali imeti prevozniki v 
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na vsaki postaji, terminalu ali letališču, kjer 
opravljajo dejavnost, vsaj enega 
predstavnika in/ali službo za pritožbe, 
pooblaščeno za takojšnje sprejemanje 
odločitev v primeru motenj;

skladu z veljavnimi pravili o pravicah 
potnikov na vsaki postaji, terminalu ali 
letališču, kjer opravljajo dejavnost, vsaj 
enega predstavnika in/ali službo za 
pritožbe, pooblaščeno za takojšnje 
sprejemanje odločitev v primeru motenj;

Or. pl

Predlog spremembe 42
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 7 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poziva Komisijo, naj predlaga ukrepe za 
uvedbo usklajenih in dostopnih postopkov 
za obravnavanje pritožb ter pravnih 
sredstev, s katerimi se bo zagotovilo 
učinkovito varstvo pravic potnikov ter 
pravočasna in učinkovita odškodnina, do 
katere so upravičeni;

Or. en

Predlog spremembe 43
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 7 – pododstavek 2 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

je seznanjen, da se roki za odgovor na 
pritožne potnikov v različnih določbah o 
pravicah potnikov razlikujejo; zato poziva 
Komisijo, naj določi natančne roke za 
odgovor na pritožbe potnikov, ki naj se 
uporabljajo za vse vrste prevoza;

Or. en
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Predlog spremembe 44
Anna Hedh

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 a. poudarja, da morajo biti na spletnih 
straneh ponudnikov potovalnih storitev 
vedno na voljo popolni podatki o 
potovanju ter vsaki prekinitvi, odpovedi in 
zamudi.

Or. en

Predlog spremembe 45
Louis Grech

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 a. meni, da bo pravilno izvajanje 
direktive o storitvah pripomoglo k 
precejšnjemu zmanjšanju pravnih, 
upravnih, birokratskih ovir in ozkih grl, ki 
jih izkušajo potrošniki in podjetja v 
sektorju potovanj; spodbuja Komisijo in 
države članice, naj še naprej zagotavljajo 
pravilno in celotno izvajanje direktive, da 
se dopolnijo in izpopolnijo prihodnja 
pravila Evropske unije o enakih pravicah 
potnikov, ne glede na vrsto prevoza, ki se 
uporablja.

Or. en

Predlog spremembe 46
Sirpa Pietikäinen
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja, da so potrošniki upravičeni, 
da odstopijo od potovanja, če je bilo 
moteno. Pravica do izbire med povračilom 
zneska ali spremembo poti je brezpogojna 
za vse vrste prevoza.

Or. en

Predlog spremembe 47
Anna Hedh

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poziva k sprejetju načel odprtih 
podatkov, da se olajša razvoj storitev, ki 
pomagajo potrošnikom načrtovati njihovo 
potovanje;

Or. en

Predlog spremembe 48
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poudarja, da so potrošniki upravičeni 
do pomoči in oskrbe v primeru dolgih 
zamud.

Or. en
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Predlog spremembe 49
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7c. poudarja, da improvizacija rešitve na 
kraju samem mnogokrat ni mogoča. 
Zagotoviti je treba, da imajo prevozniki na 
terminalih potrebno in usposobljeno 
osebje in orodje, da se potnikom omogoči 
hitra izbira.

Or. en

Predlog spremembe 50
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 7 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7d. poudarja potrebo po jasni opredelitvi 
in smernicah Komisije o tem, kaj zajema 
izraz „izjemne okoliščine“, kar bi bilo 
treba jasno navesti v prihodnjih 
spremembah zakonodaje o pravicah 
potnikov, da se preprečijo neutemeljene 
razlage okoliščin, ki so povzročile 
odpovedi ali zamude;

Or. en

Predlog spremembe 51
Anna Hedh

Osnutek mnenja
Odstavek 8
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je treba potnikom z 
omejeno mobilnostjo ali invalidnim 
potnikom zagotoviti enake možnosti 
potovanja ter neomejen dostop do storitev 
in podporo pri tem.

8. poudarja, da je treba potnikom z 
omejeno mobilnostjo ali invalidnim 
potnikom zagotoviti enake možnosti 
potovanja ter neomejen dostop do storitev 
in podporo pri tem. podatki, ki jih 
potrebujejo potniki, morajo biti podani v 
dostopnih in različnih formatih.

Or. en

Predlog spremembe 52
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je treba potnikom z
omejeno mobilnostjo ali invalidnim 
potnikom zagotoviti enake možnosti 
potovanja ter neomejen dostop do storitev
in podporo pri tem.

8. poudarja, da je treba potnikom z
zmanjšano mobilnostjo ali invalidnim 
potnikom zagotoviti enake možnosti 
potovanja ter neomejen in neoviran dostop
do infrastrukture, vozil podpornih storitev
in vseh podatkov, ki jih potrebujejo.

Or. en

Predlog spremembe 53
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Georgios Kumucakos (Georgios 
Koumoutsakos)

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. poudarja, da je treba potnikom z 
omejeno mobilnostjo ali invalidnim 
potnikom zagotoviti enake možnosti 
potovanja ter neomejen dostop do storitev 
in podporo pri tem.

8. poudarja, da je treba potnikom z 
omejeno mobilnostjo ali invalidnim 
potnikom zagotoviti enake možnosti 
potovanja ter neomejen dostop do storitev 
in podporo pri tem; poudarja tudi, da je 
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treba zagotoviti ustrezno usposabljanje 
osebja, zadolženega za te potnike;

Or. el

Predlog spremembe 54
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 8 – pododstavek 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poudarja, da je treba uskladiti postopke 
kupovanja vozovnic, postopke 
pridobivanja pomoči in politike 
varnostnega nadzora, ter bolje obveščati o 
teh vprašanjih od trenutka nakupa 
vozovnice pa do takrat, ko potniki z 
omejeno mobilnostjo ali invalidni potniki 
prispejo na ciljno destinacijo;

Or. en

Predlog spremembe 55
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 8 – pododstavek 2 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poudarja dejstvo, da ima usposabljanje 
osebja ključno vlogo pri zagotavljanju 
učinkovitega izvajanja zakonodaje o 
pravicah potnikov z omejeno mobilnostjo 
ali invalidnih potnikov ter je stroškovno 
najučinkovitejše sredstvo za zagotavljanje 
nediskriminacije; zato poudarja, da je 
treba zagotoviti ustrezno usposabljanje 
osebja v tesnem sodelovanju s 
predstavniškimi organizacijami oseb z 
zmanjšano mobilnostjo ali invalidov;
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Or. en

Predlog spremembe 56
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 8 – pododstavek 3 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

poudarja, da je treba zagotoviti, da 
oprema za gibanje ne šteje in/ali se 
obravnava kot običajna prtljaga, temveč 
kot nepogrešljivo orodje za neodvisnost, ki 
je za potnika nenadomestljivo; zato 
poudarja, da bi moralo za to opremo 
skrbeti usposobljeno osebje v skladu s 
strogimi in usklajenimi postopki za 
vkrcanje in izkrcanje, da bi lahko potniki 
to opremo uporabljali čim dlje;

Or. en

Predlog spremembe 57
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Osnutek mnenja
Odstavek 8 – pododstavek 4 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

meni, da je treba zagotoviti, da se osebam, 
ki med potovanjem potrebujejo kisik za 
medicinske namene, predebelim potnikom 
in potnikom, ki morajo potovati s 
pomočnikom, ne zaračunavajo doplačila 
in se jim ne zavrne vkrcanje, razen iz 
izključno varnostnih razlogov;

Or. en
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Predlog spremembe 58
Emilie Turunen

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8 a. je zaskrbljen zaradi težav, ki jih imajo 
potniki, zlasti pri čezmejnih potovanjih, 
pri uveljavljanju ugodnosti, ki jih prinaša 
izvrševanje njihovih pravic pri družbah, ki 
jih ne izpolnjujejo; v tej zvezi meni, da bi 
morali imeti neodvisni nacionalni izvršilni 
organi nalogo posredovati med potniki in 
družbami, da bi lahko potniki pridobili 
izvršbo njihovih pravic, ne da bi zato 
morali nositi pravne stroške; poudarja, da 
bi bilo za rešitev težav, s katerimi se 
srečujejo čezmejni potniki, ko skušajo 
uveljaviti svoje pravice nujno sodelovanje 
med temi nacionalnimi izvršilnimi organi;

Or. en

Predlog spremembe 59
Sirpa Pietikäinen

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8 a. poudarja, da bi moralo biti jasno 
navedeno v vseh direktivah, da ni mogoče 
zaračunavati dodatne pristojbine za 
rezervacije za invalidne osebe; poziva k 
uskladitvi pravil za spremstvo, ki potuje 
brezplačno. 

Or. en

Predlog spremembe 60
Konstantinos Pupakis (Konstantinos Poupakis), Georgios Kumucakos (Georgios 
Koumoutsakos)
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Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva Komisijo, naj oblikuje splošni 
sklop standardov v zvezi z dostopnostjo 
infrastrukture in prevoznih storitev, ki 
vključujejo vidike, kot so izdaja vozovnic, 
potovalne informacije v realnem času in 
spletne storitve, da se invalidom zagotovi 
enak in neoviran dostop do proizvodov ter 
storitev v prometnem sektorju;

Or. el


