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JAVASLATOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az EUMSZ 169. cikke és az Európai Unió Alapjogi Chartájának 38. 
cikke szavatolja a fogyasztóvédelem magas szintjét;

2. újólag megismétli, hogy az utasjogokat fogyasztói jogokként kell kezelni; felhívja a 
Bizottságot, hogy biztosítsa e jogok következetes érvényesítését;

3. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak a közlekedési módtól függetlenül joguk van 
hatékony és azonos mértékű védelemhez; egyetlen egységes rendelet létrehozására szólít 
fel, amely magában foglalja az utasjogokkal kapcsolatos összes rendelkezést és alapelvet a 
fogyasztói jogok különböző területein a felaprózódás csökkentése és a következetlenségek 
megszüntetése érdekében;

4. felhív a Bizottság által a közleményében közzétett tíz utasjog valamennyi közlekedési 
módban, az összes tagállamban és az összes határokon átnyúló utazás során történő 
maradéktalan érvényesítésére;

5. hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy az utasokat az utazási szolgáltatások 
megvásárlása előtt tájékoztassák e jogokról, valamint hogy az ilyen információkat az 
utazás különböző szakaszaiban mindvégig tegyék elérhetővé; cselekvésre hív fel a 
fogyasztói központok fogyasztói problémák és viták rendezésében betöltött szerepének 
megerősítése és annak biztosítása érdekében, hogy az alternatív vitarendezésre és 
kollektív jogorvoslatra hatékony mechanizmusok álljanak rendelkezésre; ezzel 
összefüggésben felszólít egy külön internetes segélyvonal létrehozására a fogyasztói 
jogokkal kapcsolatos tájékoztatás céljából (www.travel.eu);

6. arra szólít fel, hogy alakítsanak ki uniós eszközöket az optimalizált multimodalitásnak a 
határokon átnyúló, hatékony és gördülékeny tömegközlekedési szolgáltatások terén 
történő biztosítására, mind a személyek szabad mozgásának lehetővé tétele, mind pedig az 
ilyen szolgáltatások versenyképességének a magánjárművek alkalmazásával szembeni 
biztosítása érdekében;

7. hangsúlyozza, hogy a fuvarozóknak legalább egy képviselőt ki kell helyezniük minden 
olyan terminálra vagy repülőtérre, ahonnan járatokat működtetnek, és/vagy 
panaszbejelentő helyet kell biztosítaniuk, amely jogosult arra, hogy zavar esetén azonnali 
döntéseket hozzon;

8. hangsúlyozza, hogy a csökkent mozgásképességű vagy fogyatékkal élő utasok számára az 
utazás tekintetében esélyegyenlőséget, a szolgáltatásokat illetően pedig akadálymentes 
hozzáférést és segítségnyújtást kell biztosítani.


