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NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, 
aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov zaručuje článok 169 ZFEÚ 
a článok 38 Charty základných práv Európskej únie;

2. opakovane pripomína, že práva cestujúcich treba riešiť ako práva spotrebiteľov; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila súdržné presadzovanie týchto práv;

3. zdôrazňuje, že spotrebitelia majú právo na účinnú a rovnakú ochranu bez ohľadu na 
využívaný druh dopravy; vyzýva na jednotnú reguláciu zahŕňajúcu všetky ustanovenia 
a zásady práv cestujúcich s cieľom znížiť roztrieštenosť a zosúladiť nejednotnosti 
v rôznych oblastiach práv cestujúcich;

4. vyzýva na úplné vykonávanie desiatich práv cestujúcich, ako to stanovila Komisia vo 
svojom oznámení, vo všetkých druhoch dopravy, vo všetkých členských krajinách 
a všetkých formách cezhraničného cestovania;

5. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby boli cestujúci o týchto právach informovaní pred 
zakúpením cestovných služieb a aby existoval prístup k takýmto informáciám v priebehu
rôznych fáz cesty;  vyzýva na kroky posilňujúce úlohu spotrebiteľských centier pri riešení 
problémov a sporov spotrebiteľov a zaisťujúce existenciu účinných mechanizmov 
alternatívneho riešenia sporov a kolektívneho odškodnenia; v tejto súvislosti vyzýva na 
vytvorenie jednotnej informačnej webovej stránky poskytujúcej pomoc v oblasti práv 
cestujúcich (www.travel.eu);

6. vyzýva, aby sa vytvorili nástroje na úrovni celej EÚ, ktoré zabezpečia lepšiu 
multimodálnosť, pokiaľ ide o účinné a bezproblémové služby cezhraničnej verejnej 
dopravy, v záujme umožnenia voľného pohybu osôb, ako aj konkurencieschopnosti 
takýchto služieb v porovnaní s používaním súkromných vozidiel;

7. zdôrazňuje, že dopravcovia by mali zaistiť na každom termináli alebo letisku, odkiaľ 
premávajú, prítomnosť prinajmenšom jedného zástupcu a/alebo kanceláriu pre sťažnosti 
s právomocou prijímať v prípade porušenia okamžité rozhodnutia;

8. zdôrazňuje, že cestujúci so zníženou schopnosťou pohybu alebo so zdravotným 
postihnutím musia mať zaručené rovnocenné možnosti cestovania, ako aj pomoc 
a bezbariérový prístup k službám.


