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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru transport 
și turism, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. subliniază că este extrem de important să se soluționeze lacunele existente în ceea ce 
privește punerea în aplicare și în execuție de către statele membre a Regulamentului (CE) 
nr. 261/2004 și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2006 privind drepturile persoanelor care 
călătoresc pe calea aerului, care contribuie la creșterea incertitudinii juridice și constituie 
obstacole în calea protecției eficiente a consumatorilor; 

2. subliniază nevoia de a revizui regulamentele astfel încât să includă jurisprudența recentă 
pentru a clarifica drepturile pasagerilor aerieni și pentru a consolida măsurile de punere în 
execuție; 

3. constată că, din cauza practicilor comerciale existente, este posibil ca consumatorii să 
înțeleagă sau să prevadă cu dificultate toate componentele tarifelor aeriene finale și 
subliniază nevoia de a garanta transparența prețurilor, cum ar fi prin dispozițiile referitoare 
la serviciile de transport de pasageri din Directiva privind drepturile consumatorilor, 
adoptată recent; 

4. subliniază nevoia de a asigura coerența dintre protecția juridică pentru călătorii care 
achiziționează pachete de servicii și pasagerii care achiziționează doar transportul, 
urmând, astfel, tendințele actuale de pe piață și evitând orice discriminare a pasagerilor pe 
baza modalității de achiziționare a biletului; 

5. solicită Comisiei să elaboreze orientări pentru interpretarea Regulamentului (CE) nr. 
1107/2006 cu privire la drepturile persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe 
calea aerului, în special în ceea ce privește dispozițiile referitoare la siguranță și la 
persoanele însoțitoare;

6. încurajează Comisia să colaboreze cu statele membre pentru a identifica și a depăși 
deficiențele organismelor naționale care gestionează plângerile și ale procedurile aferente 
și să asigure coordonarea corespunzătoare a legislației referitoare la drepturile pasagerilor 
aerieni cu măsurile preconizate ale UE privind mecanismele alternative de soluționare a 
litigiilor.  


