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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. τονίζει πως χρειάζεται οπωσδήποτε να εξετασθούν τα υφιστάμενα κενά στην εκτέλεση 
και εφαρμογή του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 261/2004 και του Κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1107/2006 σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές, τα 
οποία οδηγούν σε νομικές αβεβαιότητες και συνιστούν εμπόδιο στη σωστή προστασία 
των καταναλωτών· 

2. επισημαίνει πως χρειάζεται να αναθεωρηθούν οι εν λόγω κανονισμοί έτσι ώστε να 
περιληφθεί η πρόσφατη νομολογία και να αποσαφηνισθούν τα δικαιώματα των επιβατών 
στις αεροπορικές μεταφορές και να ενισχυθούν τα μέτρα επιβολής·

3. σημειώνει ότι οι υφιστάμενες εμπορικές πρακτικές δεν διευκολύνουν τους καταναλωτές 
να καταλάβουν και να προβλέψουν όλα τα συστατικά μέρη που συνιστούν τους τελικούς 
αεροπορικούς ναύλους και τονίζει πως χρειάζεται να εξασφαλισθεί η διαφάνεια των 
τιμών, όπως οι διατάξεις περί επιβατικών υπηρεσιών στην προσφάτως εγκριθείσα οδηγία 
για τα δικαιώματα των καταναλωτών· 

4. τονίζει πως χρειάζεται να εξασφαλισθεί συνέπεια ανάμεσα στη νομική προστασία των 
αγοραστών οργανωμένων ταξιδιών και των επιβατών μόνο με αεροπορικό εισιτήριο, με 
αποτέλεσμα να ακολουθούνται οι τάσεις της ταξιδιωτικής αγοράς και να αποφεύγεται 
οποιαδήποτε διάκριση σε βάρος επιβατών με βάση το είδος της αγοράς εισιτηρίου· 

5. καλεί την Επιτροπή να χαράξει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1107/2006 σχετικά με τα δικαιώματα στις αεροπορικές μεταφορές 
των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα, και συγκεκριμένα σχετικά με τις διατάξεις για 
την ασφάλεια και τα συνοδεύοντα πρόσωπα·

6. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεργασθεί με τα κράτη μέλη για να εντοπισθούν και 
αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις των εθνικών φορέων και διαδικασιών στο χειρισμό των 
καταγγελιών και για να εξασφαλισθεί σωστός συντονισμός της νομοθεσίας σχετικά με τα 
δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές με τα αναμενόμενα μέτρα της ΕΕ 
για εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.


