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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja pomen odpravljanja obstoječih vrzeli pri izvajanju in izvrševanju Uredbe (ES) 
št. 261/2004 in Uredbe (ES) št. 1107/2006 o pravicah letalskih potnikov v državah 
članicah, saj te vrzeli prispevajo k pravni negotovosti in ovirajo učinkovito varstvo 
potrošnikov; 

2. poudarja, da je treba pregledati omenjeni uredbi in vanju vključiti nedavno sodno prakso 
ter tako jasneje določiti pravice potnikov in okrepiti izvršilne ukrepe;

3. ugotavlja, da lahko sedanja tržna praksa potrošnikom otežuje razumevanje ali 
predvidevanje vseh komponent, iz katerih sestojijo končne letalske prevoznine, ter 
poudarja, da je treba zagotoviti preglednost cen, podobno kot urejajo določbe o storitvah 
potniškega prevoza v nedavno sprejeti direktivi o pravicah potrošnikov; 

4. poudarja, da je treba zagotoviti skladnost med pravnim varstvom potnikov v okviru 
paketnih potovanj in potnikov, ki zakupijo samo sedež na letalu, ter tako slediti trendom 
na trgu potovanj in preprečiti vsakršno diskriminacijo potnikov na podlagi vrste 
vozovnice, ki jo kupijo; 

5. poziva Komisijo, naj pripravi smernice za razlago Uredbe (ES) št. 1107/2006 o pravicah 
letalskih potnikov z omejeno mobilnostjo, zlasti njenih določb o varnosti in 
spremljevalnih osebah;

6. spodbuja Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami ugotovi ter odpravi 
pomanjkljivosti v nacionalnih organih in postopkih za obravnavanje pritožb ter naj 
zagotovi ustrezno usklajenost zakonodaje o pravicah letalskih potnikov s pričakovanimi 
ukrepi EU o nadomestnih mehanizmih za reševanje sporov.  


