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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Transport- og 
Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at der garanteres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau i artikel 169 i TEUF og 
i artikel 38 i EU's charter om grundlæggende rettigheder;

2. gentager, at passagerrettigheder skal behandles som forbrugerrettigheder; opfordrer 
Kommissionen til at sikre en sammenhængende håndhævelse af disse rettigheder;

3. understreger, at forbrugere har ret til effektiv og samme beskyttelse uanset transportform; 
opfordrer til, at der udarbejdes en enkelt forordning, der omfatter alle bestemmelser og 
principper for passagerrettigheder med henblik på at mindske opsplitningen og afhjælpe 
inkonsistensen på tværs af de forskellige områder af passagerrettigheder;

4. opfordrer til en fuld gennemførelse, inden for alle transportformer, i alle medlemslande og 
inden for alle former for grænseoverskridende rejser af de 10 passagerrettigheder, som 
Kommissionen har nævnt i sin meddelelse;

5. understreger behovet for at sikre, at passagerer bliver informeret om disse rettigheder, 
inden de køber rejsetjenester, og at denne information gøres tilgængelig under de 
forskellige faser af rejsen; opfordrer til, at der bliver taget skridt til at styrke 
forbrugercentres rolle i løsningen af forbrugerproblemer og -tvister og til at sikre, at der er 
adgang til effektive mekanismer til alternativ tvistbilæggelse og kollektive 
klageordninger; opfordrer i denne forbindelse til, at der oprettes et enkelt helpline-website 
til information om passagerrettigheder (www.travel.eu);

6. opfordrer til, at der udarbejdes fælles EU-værktøjer til at sikre en optimeret multimodalitet 
inden for effektive og velfungerende grænseoverskridende offentlige transporttjenester 
med henblik på at garantere både den frie bevægelighed for personer og sådanne tjenesters 
konkurrenceevne i forhold til brugen af private køretøjer;

7. understreger, at transportselskaberne ved hver terminal eller lufthavn, som de opererer fra, 
skal stille mindst én repræsentant og/eller en klageskranke til rådighed, som er 
bemyndiget til at træffe øjeblikkelige beslutninger i tilfælde af afbrydelser;

8. understreger, at bevægelseshæmmede og handicappede passagerer skal have lige 
rejsemuligheder og uhindret adgang og hjælp til tjenester;


