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SUGGESTIES

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie vervoer en toerisme onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 
op te nemen:

1. benadrukt dat artikel 169 van het VWEU en artikel 38 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie een hoge mate van consumentenbescherming 
garanderen;

2. herhaalt dat passagiersrechten behandeld moeten worden als consumentenrechten; verzoekt 
de Commissie om toe te zien op een samenhangende handhaving van deze rechten;

3. wijst erop dat consumenten recht hebben op effectieve en gelijke bescherming, ongeacht 
hun vervoerswijze; verzoekt om een enkele verordening uit te werken waarin alle 
bepalingen en beginselen inzake passagiersrechten vervat zitten, om zo versnippering 
tegen te gaan en tegenstrijdigheden op de verschillende gebieden van passagiersrechten 
weg te werken;

4. verzoekt om de tien passagiersrechten die de Commissie in haar mededeling heeft 
opgesteld, volledig ten uitvoer te leggen, voor alle vervoerswijzen, in alle lidstaten en 
voor alle grensoverschrijdende reizen;

5. wijst erop dat ervoor gezorgd moet worden dat passagiers op de hoogte zijn van deze 
rechten voordat zij reisdiensten aankopen en dat zulke informatie beschikbaar moet 
worden gesteld gedurende de verschillende fasen van de reis; verzoekt om maatregelen te 
treffen om de rol van de consumentencentra bij het oplossen van consumentenproblemen 
en -geschillen te versterken en om ervoor te zorgen dat er doeltreffende mechanismen 
voor alternatieve geschillenbeslechting en collectief verhaal beschikbaar zijn; verzoekt in 
die context om een enkele hulplijnwebsite op te richten met informatie over de 
passagiersrechten (www.travel.eu);

6. verzoekt om EU-brede instrumenten te ontwikkelen om een optimale multimodaliteit te 
verzekeren in het kader van doeltreffende en vlotte grensoverschrijdende diensten van 
openbaar vervoer, om zowel het vrij verkeer van personen als het concurrentievermogen 
van zulke diensten ten opzichte van het gebruik van personenvoertuigen te vrijwaren;

7. wijst erop dat vervoerders aan elke terminal of op elke luchthaven van waaruit zij actief 
zijn ten minste één vertegenwoordiger moeten detacheren en/of in een klachtenmeldpunt 
moeten voorzien dat bevoegd is om onmiddellijke beslissingen te nemen bij verstoringen;

8. wijst erop dat personen met een beperkte mobiliteit of handicaps dezelfde mogelijkheden 
moeten hebben om te reizen, en van een onbeperkte toegang tot en bijstand bij diensten 
moeten kunnen profiteren.


