
PA\878527PL.doc PE472.374v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2011/2150(INI)

28.9.2011

PROJEKT OPINII
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

dla Komisji Transportu i Turystyki

w sprawie funkcjonowania i stosowania nabytych praw osób podróżujących 
drogą lotniczą
(2011/2150(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Antonyia Parvanova



PE472.374v01-00 2/3 PA\878527PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\878527PL.doc 3/3 PE472.374v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Transportu 
i Turystyki, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla znaczenie usunięcia istniejących luk we wdrażaniu i egzekwowaniu przez 
państwa członkowskie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 i rozporządzenia (WE) nr 
1107/2006 w sprawie praw pasażerów linii lotniczych, które to luki po części powodują 
niepewność prawa i stanowią przeszkodę dla skutecznej ochrony konsumentów;

2. zwraca uwagę na potrzebę rewizji rozporządzeń, tak aby uwzględniały najnowsze 
orzecznictwo w celu doprecyzowania praw pasażerów linii lotniczych i wzmocnienia 
środków egzekucyjnych;

3. zauważa, że istniejące praktyki handlowe mogą utrudniać konsumentom zrozumienie lub 
przewidzenie wszystkich elementów składających się na końcową cenę biletu lotniczego, i 
podkreśla potrzebę zapewnienia przejrzystości cenowej, jak uczyniono w zapisach o 
usługach transportu pasażerskiego w niedawno przyjętej dyrektywie o prawach 
konsumentów;

4. podkreśla konieczność zapewnienia spójności między ochroną prawną przysługującą 
uczestnikom wyjazdów zorganizowanych a pasażerom, którzy zakupili jedynie bilet 
lotniczy, a tym samym dostosowania się do tendencji występujących na rynku podróży i 
uniknięcia wszelkiej dyskryminacji wobec pasażerów ze względu na rodzaj zakupionego 
biletu;

5. wzywa Komisję do opracowania wytycznych dotyczących wykładni rozporządzenia (WE) 
nr 1107/2006 w sprawie praw osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących 
drogą lotniczą, w szczególności w zakresie zapisów dotyczących bezpieczeństwa i osób 
towarzyszących;

6. zachęca Komisję, aby wraz z państwami członkowskimi dążyła do zidentyfikowania i 
wyeliminowania uchybień występujących w krajowych organach odpowiedzialnych za 
rozpatrywanie skarg i w procedurach oraz aby zapewniła odpowiednią koordynację 
przepisów dotyczących praw pasażerów linii lotniczych z oczekiwanymi środkami UE 
dotyczącymi alternatywnych metod rozwiązywania sporów.


