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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Transportu 
i Turystyki, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że wysoki poziom ochrony konsumentów jest zagwarantowany w art. 169 
TFUE oraz w art. 38 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;

2. powtarza, że prawa pasażerów należy uznawać za prawa konsumentów; wzywa Komisję do 
zapewnienia spójnego egzekwowania tych praw;

3. podkreśla, że konsumenci mają prawo do skutecznej i jednakowej ochrony niezależnie od 
rodzaju transportu; apeluje o ustanowienie jednego instrumentu prawnego obejmującego 
wszystkie przepisy i zasady dotyczące praw pasażerów w celu ograniczenia rozdrobnienia 
oraz wyeliminowania niespójności występujących w różnych obszarach praw pasażerów;

4. wzywa do pełnego wprowadzenia w życie, we wszystkich formach transportu, we 
wszystkich państwach członkowskich i we wszystkich przypadkach przemieszczania się 
między państwami, dziesięciu praw określonych w komunikacie Komisji;

5. podkreśla potrzebę dopilnowania, aby pasażerowie byli informowani o tych prawach 
przed zakupem usług przewozowych oraz aby informacje takie były udostępniane na 
poszczególnych etapach podróży; apeluje o podjęcie działań mających na celu 
wzmocnienie roli centrów konsumenckich w rozwiązywaniu problemów i sporów 
konsumenckich oraz zapewnienie dostępności skutecznych mechanizmów alternatywnego 
rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń zbiorowych; w tym kontekście apeluje o 
utworzenie jednej strony internetowej zawierającej informacje o prawach pasażerów 
(www.travel.eu);

6. apeluje o opracowanie ogólnounijnych narzędzi zapewniających optymalny transport 
multimodalny w ramach efektywnych i sprawnych transgranicznych publicznych usług 
transportowych w celu zagwarantowania zarówno swobodnego przemieszczania się osób, 
jak i konkurencyjności takich usług w stosunku do korzystania z pojazdów prywatnych;

7. podkreśla, że przewoźnicy powinni umieścić na każdym terminalu lub w każdym porcie 
lotniczym, na którym świadczą usługi, co najmniej jednego przedstawiciela i/lub 
zapewnić punkt rozpatrywania skarg, który byłby upoważniony do podejmowania 
natychmiastowych decyzji w przypadku zakłócenia;

8. podkreśla, że pasażerom o ograniczonej sprawności ruchowej lub pasażerom 
niepełnosprawnym należy zapewnić takie same możliwości podróżowania oraz 
nieograniczony dostęp do usług i pomoc w tym zakresie.


