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Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för transport och 
turism att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker vikten av att åtgärda de befintliga luckorna i 
medlemsstaternas tillämpning och genomförande av förordning (EG) nr 261/2004 och 
förordning (EG) nr 1107/2006 om flygpassagerares rättigheter, eftersom dessa luckor 
bidrar till att skapa rättslig osäkerhet och gör det svårt att garantera ett effektivt 
konsumentskydd.

2. Europaparlamentet påpekar att förordningarna behöver revideras för att inkludera aktuell 
rättspraxis, i syfte att förtydliga flygpassagerarnas rättigheter och stärka 
efterlevnadsåtgärderna.

3. Europaparlamentet konstaterar att gällande handelspraxis kan göra det svårt för 
konsumenterna att förstå eller förutse alla de komponenter som utgör det slutliga 
flygpriset, och understryker vikten av att garantera pristransparens, såsom bestämmelserna 
om persontransporter i det nyligen antagna direktivet om konsumenters rättigheter.

4. Europaparlamentet understryker vikten av att garantera överstämmelse mellan det rättsliga 
skyddet för å ena sidan paketresenärer och å andra sidan resenärer som endast köper en 
”flygstol”, för att på så sätt följa marknadstrenden och undvika diskriminering av 
passagerare på grundval av vilken typ av biljett de köpt.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta riktlinjer för tolkningen av 
förordning (EG) nr 1107/2006 om rättigheter för flygpassagerare med nedsatt rörlighet, 
framför allt av säkerhetsbestämmelserna och bestämmelserna angående ledsagare.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att samarbeta med medlemsstaterna för att 
dels upptäcka och åtgärda brister hos de nationella klagoinstanserna och i de nationella 
klagomålsförfarandena, dels säkerställa att lagstiftningen om flygpassagerares rättigheter 
verkligen samordnas med EU:s kommande åtgärder i fråga om mekanismer för alternativ 
tvistelösning.


