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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že je nezbytné zabývat se stávajícími nedostatky, pokud jde o způsob, jakým 
členské státy uplatňují a kontrolují dodržování nařízení (ES) č. 261/2004 a nařízení (ES) 
č. 1107/2006 o právech cestujících v letecké dopravě, neboť tyto nedostatky přispívají 
k právní nejistotě a brání účinné ochraně spotřebitelů; 

2. poukazuje na to, že je třeba provést revizi těchto nařízení a zahrnout do nich nejnovější 
judikaturu s cílem objasnit práva cestujících v letecké dopravě a posílit opatření 
k vymáhání těchto práv; 

3. poznamenává, že na základě stávající komerční praxe může být pro cestující obtížné 
pochopit, z jakých složek se skládají konečné letecké tarify, či umět si předem vše 
spočítat, a zdůrazňuje, že je nutné zajistit cenovou transparentnost, jak tomu bylo 
například v rámci ustanovení o poskytování služeb v přepravě cestujících v nedávno 
přijaté směrnici o právech spotřebitele; 

4. zdůrazňuje, že je třeba zajistit soulad mezi právní ochranou poskytovanou cestujícím 
využívajícím služeb pro cesty, pobyty a zájezdy a ochranou poskytovanou cestujícím 
využívajícím pouze přepravních služeb, a řídit se tak vývojem v oblasti cestovního trhu 
a zabránit jakékoli diskriminaci cestujících na základě druhu zakoupeného přepravního 
dokladu; 

5. vyzývá Komisi, aby vypracovala pokyny k výkladu nařízení (ES) č. 1107/2006 o právech 
osob s omezenou schopností pohybu v letecké dopravě, zejména pokud jde o ustanovení 
o bezpečnosti a doprovodu jiné osoby;

6. vybízí Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy zjistila nedostatky, pokud jde 
o vnitrostátní subjekty zodpovědné za vyřizování stížností a příslušné postupy, a tyto 
nedostatky odstranila a aby zajistila řádnou koordinaci mezi právními předpisy o právech 
cestujících v letecké dopravě a plánovanými opatřeními EU v oblasti mechanismů 
alternativních řešení sporů. 


