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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. изтъква значението на това, да се предприемат мерки по отношение на 
съществуващи пропуски в изпълнението и прилагането от страна на държавите-
членки на Регламент (ЕО) № 261/2004 и Регламент (ЕО) № 1107/2006 за правата на 
лицата, пътуващи с въздушен транспорт, които водят до правна несигурност и 
представляват пречки пред ефективната защита на потребителите; 

2. изтъква необходимостта от преразглеждане на регламентите, така че те да включат 
скорошната съдебна практика с цел разясняване на правата на лицата, пътуващи с 
въздушен транспорт, и засилване на правоприлагащите мерки;

3. отбелязва, че съществуващите търговски практики може да затруднят разбирането 
или предвиждането от страна на потребителите на всички компоненти на 
окончателните цени на полетите, и подчертава необходимостта от осигуряване на 
прозрачност на цените, както например чрез разпоредбите относно транспортните 
услуги за пътници в неотдавна приетата Директива за правата на потребителите; 

4. изтъква необходимостта от осигуряване на съгласуваност на правната защита за 
пътници, използващи туристически пакети, и пътници, ползващи услугата „само 
място”, като по този начин се следват тенденциите на пазара на услугите в областта 
на пътуванията и се избегне всякакъв вид дискриминация спрямо пътниците въз 
основата на вида закупен билет;  

5. призовава Комисията да изготви насоки за тълкуването на Регламент (ЕО) № 
1107/2006 във връзка с правата на хората с ограничена подвижност при пътувания с 
въздушен транспорт, по-специално разпоредбите относно сигурността и 
придружаващите лица;

6. насърчава Комисията да работи с държавите-членки с цел установяване и 
преодоляване на пропуските в националните органи и процедури за обработка на 
жалби, както и осигуряване на необходимата координация на законодателството в 
областта на правата на лицата, ползващи въздушен транспорт, с очакваните мерки 
на ЕС за механизми за алтернативно разрешаване на спорове.  


