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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o pravicah potnikov pri vseh vrstah prevoza
(2012/2067(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju naslova IV Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) o prostem 
pretoku oseb,

– ob upoštevanju Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o evropski viziji za 
potnike: sporočilo o pravicah potnikov pri vseh vrstah prevoza (COM(2011)0898),

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 23. maja 20121,

– ob upoštevanju konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2009 o odškodninah za potnike v 
primeru stečaja letalske družbe2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2011 o mobilnosti in vključevanju 
invalidov ter Evropski strategiji o invalidnosti 2010–20203,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. marca 2012 o delovanju in uporabi veljavnih 
pravic letalskih potnikov4,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenja Odbora za notranji trg in 
varstvo potrošnikov (A7-0287/2012),

A. ker je bil od določitve pomembnih ciljev v beli knjigi Komisije leta 2001 oblikovan 
celovit sklop pravic potnikov EU v vseh vrstah prometa (letalskem, železniškem, 
ladijskem in cestnem prometu), ki zagotavlja minimalno varstvo in hkrati prispeva k 
enotnim konkurenčnim pogojem za prevoznike;

B. ker prevozniki nekaterih pravic potnikov še ne uresničujejo v celoti, nacionalni organi pa 
jih še ne usklajeno nadzorujejo in ne skrbijo za njihovo ustrezno uveljavljanje; ker so 
nekateri obstoječi predpisi nejasni glede pravic potnikov in dolžnosti ponudnikov storitev 
in jih je zato treba pregledati; poleg tega pa potniki nimajo informacij o svojih pravicah in 
pričakovani kakovosti storitev ter imajo pogosto težave pri uveljavljanju svojih pravic;

C. ker je to potrdila tudi anketa, ki jo je poročevalec izvedel med poslanci in uslužbenci 
Evropskega parlamenta;

1 UL C 229, 31.7.2012, str. 122.
2 UL C 285 E, 21.10.2010, str. 42
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0453.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0099.
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D. ker Komisija s svojim nedavnim sporočilom in drugimi pobudami (revizija Uredbe o 
pravicah potnikov v letalskem prometu (ES) 261/2004 in Direktive o paketnem potovanju 
90/314/EGS) želi pojasniti in okrepiti pravice potrošnikov v vseh vrstah prometa;

E. ker si je treba prizadevati, da se prepreči preveliko birokratsko breme za manjše avtobusne 
prevoznike na podeželskih območjih, ki pogosto opravljajo dragoceno delo v korist 
skupnosti v odročnih krajih;

F. ker je nujno treba najti ravnotežje med potrebo po pravicah potnikov pri podeželskih 
avtobusnih prevozih in potrebo, da se zagotovi, da breme ni tako veliko, da bi zaradi tega 
takšne storitve v prihodnje postale nevzdržne;

G. ker člen 169 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člen 38 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah zagotavljata visoko raven zaščite potrošnikov;

H. ker so še vedno težave s preglednostjo cen za potrošnike pri nakupi vozovnic prek spleta;

Splošni okvir

1. podpira namen Komisije, da odločneje zagotovi spoštovanje veljavnih določb o pravicah 
potnikov in jih po potrebi izboljša, ter predloženo sporočilo pozdravlja kot uporaben 
pregled dosedanjih dosežkov;

2. poudarja, da potniki nimajo le pravic, temveč tudi obveznosti, z izpolnjevanjem katerih 
prispevajo k varnim in nemotenim postopkom zanje in za druge potnike pred in med 
potovanjem ter po njem;

3. meni, da so skupna merila (nediskriminacija, enako ravnanje, fizična in IKT dostopnost, 
zahteve po „oblikovanju za vse”, izpolnitev prevozne pogodbe, točne in dostopne 
informacije, dane na voljo pravočasno pred in med potovanjem ter po njem, ter takojšnja 
ustrezna pomoč pri morebitnih težavah in možna odškodnina), skupaj z desetimi 
specifičnimi pravicami potnikov iz sporočila Komisije, poglavitne pravice v vseh vrstah 
prometa ter trdna podlaga za sestavo listine sodno izterljivih pravic potnikov ;

4. ugotavlja, da mora ostati predpogoj varnosti, vključno s tehnično varnostjo prevoznih 
sredstev in fizično varnostjo potnikov, prednostna naloga;

5. priporoča Komisiji, naj na svoj seznam pravic potnikov uvrsti pravico do minimalnega 
standarda kakovosti storitve prevoznika ter jo jasno opredeli;

6. opozarja, da morajo prihodnje pobude Evropske komisije v zvezi s pravicami potnikov 
obravnavati vse, kar manjka v razdrobljenih obstoječih uredbah, in sicer neprekinjeno 
verigo potovanja za vse potnike in vse vrste prevoza; poudarja, da bi bilo treba v 
prihodnjih pregledih pravil EU o pravicah potnikov (v zračnem, železniškem, vodnem in 
cestnem prometu) prednostno obravnavati boljše konvergence med različno zakonodajo 
na teh štirih področjih in jih ustrezno spremeniti;

7. poziva Komisijo, naj temeljito pregleda in nadzoruje izvajanje celovitih predpisov, ki ne 
dopuščajo dvoumnosti in nesporazumov glede pravic potnikov in dolžnosti ponudnikov 
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storitev;

8. zlasti meni, da opredelitve zamud in odpovedi ne bi smele povzročati izkrivljanja med 
pravicami, veljavnimi v različnih načinih prevoza;

9. se zaveda, da obstajajo strukturne razlike med posameznimi vrstami prometa in da mora 
vsakršna krovna uredba o pravicah potnikov za vse vrste prometa to upoštevati; priznava, 
da take uredbe trenutno ni mogoče sestaviti, saj še nista začeli veljati uredbi o pravicah 
potnikov ladijskega in avtobusnega prometa, čeprav je treba tako uredbo razglasiti za 
srednjeročni cilj; vendar meni, da je potreben celosten pristop, da se vse pravice potnikov 
– med drugim do odškodnine, povračila stroškov in informacij – povežejo v skupen 
zakonodajni okvir, s čimer bi se ustvarili pogoji za pravično konkurenco med različnimi 
vrstami prevoza;

10. zato poziva Komisijo, naj zaenkrat poda smernice o uveljavljanju in izvrševanju pravic v 
vseh vrstah prometa, njihov učinek pa ne bo poenotenje predpisov ali omilitev pravic 
potnikov, pač pa priznanje različnih potreb vsake vrste prevoza ter vidikov, ki so skupni 
vsem;

11. predlaga Komisiji, naj pripravi skupni referenčni okvir za zakonodajo o potnikih, ki bo 
vseboval načela, opredelitve in vzorčna pravila zakonodaje o potnikih za vse vrste prevoza 
in bo podlaga za prihodnjo konsolidacijo zakonodaje o potnikih; meni, da bi moral skupni 
referenčni okvir za zakonodajo o potnikih slediti zgledu skupnega referenčnega okvirja o 
evropskem pogodbenem pravu;

12. meni, da morajo pravice potnikov in prevozne storitve slediti spremembam potovalnih 
navad, ter v zvezi s tem opozarja zlasti na nove izzive, s katerimi se soočajo potniki in 
prevozniki pri intermodalnih potovanjih ter ustreznih informacijskih in rezervacijskih 
sistemih; poudarja, da je treba tudi pri paketnih potovanjih1 prilagoditi pravice potnikov in 
obveznosti organizatorjev potovanj, da bodo odražale trenutno stanje, ter poziva Komisijo, 
naj nemudoma poda popravljen predlog, ki bo hitro odpravil zlasti sedanje 
pomanjkljivosti glede področja uporabe predpisov, nakupa paketnih potovanj prek spleta 
in zlonamernih klavzul v pogodbah;

13. poudarja pomen tega, da EU še naprej obravnava pravice potnikov v dvostranskih in 
mednarodnih sporazumih za vse vrste prevoza ter da se tako izboljša varstvo potnikov 
onkraj njenih meja;

Zagotavljanje informacij

14. pozdravlja odločitev Komisije, da do leta 2014 nadaljuje informacijsko kampanjo o 
pravicah potnikov; priporoča, naj se v kampanjo vključijo nacionalnih organi in centri za 
varstvo potrošnikov, saj lahko koristno prispevajo k ozaveščanju o pravicah potnikov (na 
primer zagotovijo informacijsko gradivo v potovalnih agencijah in na spletu); hkrati 
vztraja, da bi morale biti bistvene informacije, vključno s pravicami potnikov in morda 
tudi pregledi uspešnosti prevoznikov, dosegljive pri istem viru, kar bi potnikom olajšalo 
poizvedovanje; poziva javne organe, nacionalne agencije za varstvo potrošnikov in 
organizacije, ki predstavljajo vse potnike, naj začnejo podobne kampanje;

1 Direktiva Sveta z dne 13. junija 1990 o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih (90/314/EGS).
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15. poziva, naj bo seznam pravic, ki veljajo za vse vrste prometa, na voljo povsod, v strnjeni 
obliki in v vseh jezikih EU;

16. ker je potovanje pogodba med ponudnikom storitve in potrošnikom, ki se jo lahko uresniči 
na različne načine, poziva, naj se potrošnika seznani z vsemi elementi v pogodbi v 
trenutku, ko je ta sestavljena, in naj se zainteresirane strani pravočasno seznanijo z vsemi 
nadaljnjimi spremembami; meni, da bi pogodba morala vsebovati informacije o ustreznih 
vidikih potovanja ter o pravicah potnikov v primeru težav;

17. poziva prevoznike in druge ponudnike storitev, naj okrepijo prizadevanja za boljšo 
obveščenost potrošnikov, zlasti v primeru čezmejnih potovanj; meni, da morajo biti 
informacije razumljive, natančne, celovite in zlahka dostopne za vse uporabnike ter na 
voljo v različnih oblikah ter v nacionalnem jeziku, pa tudi v angleščini, in bi morale 
vsebovati podrobnosti o ustreznih spletnih straneh in aplikacijah za pametne telefone, pa 
tudi poštne naslove za pritožbe in formularje za pritožbe;

18. poleg tega zahteva, da so potniki s pravicami seznanjeni na enak način, ko so seznanjeni z 
dolžnostmi;

19. poudarja, da morajo biti pravice in obveznosti potnikov in drugih zadevnih zainteresiranih 
strani (npr. prevoznikov, upravljavcev infrastrukture in oseb, ki spremljajo potnike 
invalide) določene, pa tudi, da morajo biti vse informacije pred potovanjem (vključno s 
spletnimi stranmi), rezervacijski sistemi, sprotne informacije o potovanju in spletne 
storitve na voljo potnikom v oblikah, dostopnih invalidom in osebam z omejeno 
mobilnostjo;

20. poziva prevoznike, naj na vozovnici zagotovijo informacije o pravicah potnikov, zlasti 
kontaktne podatke za pomoč in asistenco;

21. poudarja, da bi pri enotnih vozovnicah morale biti podane jasne informacije o 
odgovornosti prevoznikov v primeru poškodbe prtljage med potovanjem, o različnih 
omejitvah za prtljago, o nadomestilih za zamude in pravilih, ki veljajo med prevozniki, ter 
o primernih nadomestnih prevozih v primeru motenj v prometu in zamujenih povezav, 
vključno z intermodalnimi nadomestnimi prevozi;

22. pozdravlja novo aplikacijo za pametne telefone, ki jo ponuja Komisija in ki zagotavlja 
informacije o pravicah potnikov v več jezikih in v obliki, dostopni za invalide; poziva 
države članice in prevoznike, naj spodbujajo razvoj in uporabo podobnih sodobnih 
tehnologij (med drugim sporočila SMS in uporabo družabnih omrežij, videostoritve v 
znakovnem jeziku in tekstovne storitve, da se zagotovi vključitev gluhih in naglušnih 
uporabnikov ter oseb z govorno-jezikovno motnjo); poziva javne organe, organe za 
varstvo potrošnikov in organizacije, ki predstavljajo interese vseh potnikov, naj začnejo 
podobne pobude; poleg tega poziva Komisijo, naj vedno upošteva položaj starejših ljudi, 
ki med potovanjem niso vedno opremljeni s sodobno tehnologijo; meni, da bi treba 
razmisliti o tem, da bi se na letališčih, postajah in drugih velikih odhodnih točkah dal na 
razpolago brezplačen internet, da se tako omogoči boljši izkoristek teh storitev; 

23. poziva Komisijo, naj pri vseh vrstah prevoza za izdajo, veljavnost in prikazovanje 
vstopnih kuponov prek elektronskih naprav za vse vrste prevoza podpre uporabo novih 
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tehnologij zaradi spodbujanja hitrejšega vkrcanja in okoljske trajnosti potovanja;

24. priporoča, naj bodo na vidnih osrednjih mestih odhodov in prihodov (na letališčih, 
železniških in avtobusnih postajah ter v pristaniščih) vzpostavljene informacijske točke in 
službe za pomoč, ki bodo dostopne fizično in s pomočjo IKT ter z dovolj osebja, primerno 
usposobljenega za pomoč invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo, da bi potniki v 
primeru individualnih ali skupnih motenj potovanja dobili celovitejšo pomoč, zlasti pa bi 
se bilo treba osredotočiti na potnike, ki potujejo z otroki ter na invalide in osebe z 
omejeno mobilnostjo; priporoča, naj bo dosegljivo ustrezno usposobljeno osebje, ki lahko 
sprejme hitre odločitve o preusmeritvi ali novi rezervaciji, pomaga pri izgubljeni, 
zapozneli ali poškodovani prtljagi in obravnava zahteve po odškodnini ali nadomestilu; na 
malih železniških in avtobusnih postajah brez osebja bi morale biti na voljo alternativne 
rešitve, na primer telefonska številka ali spletna stran, na kateri so na voljo informacije;

25. meni, da morajo po tem, ko je bilo potovanje rezervirano, vsi prevozniki za vse potnike 
zagotoviti dostopno in učinkovito pomoč prek telefona; v primeru motenj v prometu mora 
pomoč vključevati informacije in nadomestne predloge ter v primeru zračnega, 
pomorskega ali železniškega prometa njeni stroški ne bi smeli presegati stroškov 
lokalnega klica;

26. meni, da bi morali biti potniki pri nakupu vozovnic primerno obveščeni o prevelikem 
številu rezervacij;

27. poziva Komisijo, naj posodobi vse vire informacij (svojo spletno stran, dokumente, 
brošure), ki zadevajo pravice potnikov v različnih vrstah prevoza, ob upoštevanju zadnjih 
sodb, zlasti sodb Sodišča Evropske unije;

Preglednost

28. poziva Komisijo, naj obveznost poročanja o standardu storitve, ki že velja za prevoznike v 
železniškem prometu, razširi še na druge vrste prometa ob upoštevanju posebnosti vsake 
vrste prevoza; meni, da bi objava primerljivih podatkov lahko koristila potrošnikom za 
orientacijo kot tudi prevoznikom za oglaševanje;

29. poziva Komisijo, naj države članice obveže k zbiranju statističnih podatkov o kršitvah 
pravic potnikov in obravnavanju vseh pritožb ter o številu in dolžini zamud in podatkih o 
izgubljeni, zapozneli ali poškodovani prtljagi; jo tudi poziva, naj analizira statistične 
podatke, ki jih posredujejo države članice, objavi rezultate te analize in vzpostavi 
podatkovno zbirko za izmenjavo informacij; poziva Komisijo, naj v sodelovanju z 
državami članicami in nacionalnimi izvršilnimi organi sprejme potrebne ukrepe v zvezi s 
tem;

30. meni, da so spletne strani mnogih prevoznikov še vedno precej nejasne in lahko ob 
rezervaciji vozovnice potrošnika zavedejo v zmoto; poziva Komisijo, naj omogoči 
učinkovito izvajanje in izvrševanje veljavnih predpisov o preglednosti cen in nepoštenih 
poslovnih praksah, v skladu z direktivama 2011/83/ES in 2005/29/ES, ter naj preuči 
možnost uvedbe sistema kazni, ki bi se naložile, če bi se ugotovilo, da je bila kršena 
zakonodaja EU o preglednosti cen;
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31. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo zlasti pri računalniških sistemih rezervacij, 
urejenih z Uredbo št. 1008/2008/ES, neizbirni operativni stroški vključeni v prevoznine 
ter da bodo dejansko izbirni elementi objavljeni in na izbiro z vsemi potrebnimi 
informacijami ter stroški za dodatne storitve (npr. stroški za plačilo s kreditno kartico ali 
za ravnanje s prtljago), tako da se nobeni dodatni stroški ne prištejejo tik preden se nakup 
opravi in da lahko potniki jasno ločijo med neizbirnimi operativnimi stroški, ki so 
vključeni v prevoznino, in izbirnimi elementi, ki so na voljo;

32. poziva Komisijo, naj zagotovi strožji nadzor nad spletnimi stranmi ter naj nacionalne 
izvršilne organe obvesti, če se veljavni predpisi nepravilno uporabljajo, da bi se tako 
okrepilo njihovo izvrševanje;

33. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z nacionalnimi oblastmi preuči možnost izvajanja 
usklajene, intermodalne vizije za vsebino storitev prevoza potnikov in elementov cene, ki 
jih je treba vključiti v osnovno prevoznino, za vse vrste prevoza;

34. meni, da bi morale biti temeljne storitve zajete v osnovni ceni in bi morale pokrivati vsaj 
vse obratovalne stroške, ki so nujni za prevoz potnikov (vključno s stroški, ki so povezani 
z zakonskimi obveznostmi prevoznika, na primer varnostjo, zanesljivostjo in pravicami 
potnikov), vsa vprašanja, ki so bistvena za potovanje z vidika potnika (na primer 
zagotavljanje vozovnic in vstopnih kuponov ali prevoz minimalne količine prtljage in 
osebnih stvari) ter vse stroške, povezane s plačilom (kot so stroški plačila s kreditno 
kartico);

35. poziva Komisijo, naj obravnava problematiko razširjanja nepoštenih pogojev v pogodbah 
letalskih prevoznikov, kot je nepoštena zahteva, da morajo potniki uporabiti prvi del 
povratne vozovnice, da jo lahko uporabijo tudi za povratek, ter da morajo uporabiti vse 
vozovnice za posamezno potovanje v določenem zaporedju; 

36. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bosta izdaja vozovnic in preglednost cen na voljo vsem 
brez diskriminacije in neodvisno od lokacije ali narodnosti potrošnikov ali potovalnih 
agencij, ter naj zagotovi temeljito preiskavo cenovne diskriminacije potnikov na podlagi 
njihove države stalnega prebivališča in popolno odpravo odkritih primerov;

37. poziva Komisijo, naj se posveti problematiki preglednosti in nevtralnosti distribucijskih 
poti, ki so nastale zunaj področja uporabe Uredbe št. 80/2009 na računalniških sistemih 
rezervacij;

38. znova poziva Komisijo, naj predlaga ukrepe za uvedbo enotnih standardov glede prevoza 
ročne prtljage ter tako zaščiti potnike pred pretiranimi omejitvami in jim omogoči, da na 
letalo nesejo razumno količino ročne prtljage, vključno z izdelki, ki jih kupijo v trgovinah 
na letališčih;

39. poziva Komisijo, naj pospeši pripravo zakonodajnega predloga o pregledu direktive o 
paketnih potovanjih 90/314/ES, da bi zagotovila jasen pravni okvir za potrošnike in 
podjetja v sektorju prevoza tako v običajnih kot v izrednih razmerah; poleg tega meni, da 
bi morala Komisija pri pregledu preučiti možnost, da bi se ista zakonodaja uporabljala za 
vse strani, ki ponujajo turistične storitve, saj bi morala biti kakovost storitve, opravljene za 
potrošnika, in poštena konkurenca glavna dejavnika v tem oziru;
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40. pričakuje, da bo Komisija pri ponovnem pregledu direktive o paketnih potovanjih celovito 
preučila vpliv e-trgovine in digitalnih trgov na vedenje potrošnika v evropski turistični 
industriji; meni, da bi morala Komisija okrepiti prizadevanja za izboljšanje kakovosti in 
vsebine podatkov, ki se posredujejo turistom, ter da morajo biti podatki zanesljivi in lahko 
dostopni za potrošnike;

Izvajanje in uveljavljanje

41. ugotavlja, da se predpisi EU o pravicah potnikov v EU še vedno ne uporabljajo in 
izvršujejo enako pri vseh vrstah prevoza, kar škodi prostemu pretoku na notranjem trgu in 
zaupanju državljanov, ko potujejo, ter slabi pošteno konkurenco med prevozniki;

42. poziva Komisijo, naj pripravi jasen sklop pravil za vzpostavitev nacionalnih izvršilnih 
organov, da bi se prispevalo k preglednejšemu in lažjemu dostopu potnikov do teh 
organov;

43. meni, da je združitev nacionalnih izvršilnih organov za različne vrste prevoza nujen korak 
pri doseganju skladnega izvajanja pravic potnikov;

44. poziva Komisijo, naj zagotovi, da nacionalni izvršilni organi tesneje sodelujejo, sprejmejo 
bolj usklajene delovne metode in si intenzivno izmenjujejo informacije na nacionalni 
ravni in ravni EU z namenom mreženja in izvrševanja, ter naj uporabi vse svoje 
pristojnosti, po potrebi tudi postopek za ugotavljanje kršitev, da zagotovi, da bi se 
zakonodaja EU dosledneje izvrševala;

45. ponovno opozarja, da bo uporaba enotne delovne metode v vseh nacionalnih izvršilnih 
organih zagotovila usklajeno uveljavljanje pravic potnikov v vseh državah članicah;

46. poziva države članice, naj namenijo zadostna sredstva za učinkovito izvajanje in 
sodelovanje z nacionalnimi izvršilnimi organi v drugih državah članicah; poudarja, da so 
potrebne enotne, učinkovite, odvračilne in sorazmerne sankcije ter odškodninske sheme, 
da bi se ustvarili enaki pogoji in močne gospodarske spodbude za vse sodelujoče akterje 
za izpolnjevanje določb o pravicah potnikov;

47. poziva Komisijo, naj vpliva na to, da bi se vzpostavili skupni mehanizmi za obravnavanje 
pritožb za nacionalne izvršilne organe, ki bi imeli obliko osrednjih elektronskih klirinških 
hiš; meni, da bi morala ta klirinška hiša potnikom svetovati pri vlaganju pritožb ter jih na 
časovno in stroškovno učinkovit način napotiti na ustrezne nacionalne izvršilne organe; 
priporoča, da se za obveščanje in svetovanje prek klirinške hiše vzpostavita standardni 
elektronski naslov in evropska brezplačna telefonska številka;

48. poziva Komisijo, naj spodbudi smernice za hitro in enostavno reševanje pritožb;

49. poziva Komisijo, naj v sodelovanju z državami članicami in ob posvetovanju z vsemi 
zainteresiranimi stranmi sestavi specifični standardni evropski obrazec za pritožbe za vse 
vrste prevoza, ki bi se moral prevesti v vse uradne jezike držav članic EU in bi moral biti 
dostopen vsem potnikom, tudi slepim, ter na voljo v različnih oblikah, tako v fazi 
rezervacije kot tudi na vseh terminalih in na spletu; poziva Komisijo, naj predlaga 
najdaljši rok v vseh vrstah prometa tako za potnike, ki vlagajo pritožbo, kot za 
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prevoznike in nacionalne izvršilne organe pri obravnavi pritožb;

50. poziva Komisijo, naj vsem potnikom zagotovi možnost stika s prevoznikom, zlasti zaradi 
informacij ali pritožb, prek vseh možnih načinov obveščanja, uporabljenih za rezervacijo, 
ter po nepovišanih tarifah;

51. meni, da bi morale poprodajne storitve, ki jih zagotavlja prevoznik, kot so informacije za 
potnike in obravnava pritožb, biti jasno navedene na vozovnici, enako kot vse druge 
bistvene sestavine prevoznih storitev, na primer cena ter pogoji in način potovanja;

52. spodbuja Komisijo, naj skupaj z državami članicami ugotavlja strukturne in postopkovne 
pomanjkljivosti nacionalnih pritožbenih organov in naj jih odpravi ter naj poskrbi za 
izvajanje predpisov v zvezi z načrtovanimi ukrepi EU o alternativnem reševanju sporov in 
za učinkovit mehanizem kolektivnega reševanja sporov, da bo potnikom zagotovljena 
možnost uveljavljanja svojih pravic v cenovno ugodnem, hitrem in dostopnem 
vseevropskem sistemu, pri čemer je treba potnikom še vedno omogočiti dostop do 
sodnega varstva; odločno poziva države članice, naj ob podpori Komisije vzpostavijo in 
razvijejo dobro regulirane instrumente mediacije za obravnavanje sporov med potniki in 
ponudniki storitev za vse vrste prevoza, ki jih upravljajo izvršilni organi in drugi 
neodvisni organi;

53. pozdravlja povečano uporabo mobilnih aplikacij za temeljne storitve, zlasti v letalskem 
prevozu, kot sta nakup vozovnic in prijava za let, ter odločno poziva prevoznike, naj 
pospešijo razvoj podobnih orodij za obravnavo pritožb in izgubljene prtljage;

Odgovornost

54. poudarja dejstvo, da je treba pri vseh vrstah prevoza najti nedvoumne opredelitve 
pomembnih izrazov, zlasti pa „izjemnih okoliščin”, saj bi to prevoznikom omogočilo, da 
bolj skladno izvršujejo predpise, potnikom bi dalo uporabno sredstvo za uveljavljanje 
svojih pravic ter bi zmanjšalo sedaj obstoječe razlike pri nacionalnem izvajanju, pa tudi 
možnost sodnega izpodbijanja pravil o odškodninah; poziva Komisijo, naj poda ustrezne 
zakonodajne predloge ob vključitvi zainteresiranih strani na področju prometa in ob 
upoštevanju zadevnih sodb Sodišča Evropske unije; poudarja, da mora taka opredelitev 
upoštevati razlike med vrstami prevoza; opozarja, da tehnična okvara ne bi smela biti 
obravnavana kot izjemna okoliščina in da gre za odgovornost prevoznika; poudarja, da 
prevoznik ne bi smel nositi odgovornosti za motnje, ki jih ni povzročil, če je storil vse v 
okviru svojih zmožnosti, da bi motnje preprečil;

55. meni, da so sedanje ravni varstva potrošnikov v primeru stečaja ali insolventnosti letalske 
družbe nezadostne ter da politike izbirnih zavarovanj ne nadomeščajo zakonskih pravic; 
poziva Komisijo, naj poda zakonodajni predlog, ki bi obsegal ustrezne ukrepe za zaščito 
potnikov v primeru insolventnosti, stečaja ali odvzema obratovalnega dovoljenja letalske 
družbe in ki obsegal taka področja, kot so vrnitev v domovino potnikov, ki zaradi 
prenehanja obratovanja obtičijo, obvezno zavarovanje letalskih družb ali vzpostavitev 
jamstvenega sklada; v zvezi s tem opozarja na svojo resolucijo z dne 25. novembra 2009 o 
odškodninah za potnike v primeru stečaja letalske družbe1, poziva Komisijo, naj si 

1 UL C 285 E, 21.10.2010, str. 42.
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prizadeva za sprejetje mednarodnega sporazuma, ki bo takšne ukrepe predvidel tudi za 
letalske prevoznike iz tretjih držav;

56. opominja države članice na obveznosti iz Uredbe št. 1008/2008, ki zahteva redno 
ocenjevanje finančnega stanja letalskih prevoznikov in v primeru neizpolnjevanja pogojev 
sprejetje predvidenih ukrepov, vključno z morebitnim odvzemom obratovalnega 
dovoljenja letalske družbe; poziva Komisijo, naj zagotovi, da nacionalne oblasti 
spoštujejo te obveznosti;

57. poziva Komisijo, naj predlaga obveznost za ponudnike prevoznih storitev v različnih 
vrstah prevoza, da morajo zagotoviti končno jamstvo za kritje svojih obveznosti v primeru 
insolventnosti, stečaja ali odvzema licence;

58. pozdravlja namero Komisije, da bo pregledala Uredbo (ES) št. 261/2004; v zvezi s tem 
poziva Komisijo, naj v okviru ocene učinka svojega zakonodajnega predloga preuči tudi 
posledice sodbe v zadevi Sturgeon1;

59. zahteva, naj Komisija obravnava vprašanje odgovornosti v primeru poškodovanja prtljage, 
zlasti kar zadeva opremo za gibanje potnikov z omejeno mobilnostjo ali pomoč tem 
potnikom, pri kateri je cena nadomestila pogosto višja od zgornje meje povračila v skladu 
z mednarodnim pravom; vztraja, da mora biti vsaka škoda na opremi za gibanje potnikov 
z omejeno mobilnostjo in invalidov, nastala pri ravnanju s strani prevoznika oziroma 
ponudnika storitve, v celoti povrnjena, saj je takšna oprema pomembna za celovitost, 
dostojanstvo in neodvisnost potnikov ter zaradi tega nikakor ni primerljiva s prtljago;

60. poziva države članice, naj razjasnijo pristojnosti svojih nacionalnih izvršilnih organov, kar 
zadeva obravnavo pritožb glede neustreznega ravnanja s prtljago v pomorskem in 
letalskem prometu;

61. meni, da morajo letalske družbe v primeru izgube, zapoznitve ali poškodovanja prtljage 
najprej zagotoviti odškodnino potnikom, s katerimi so sklenile pogodbo, kasneje pa 
morajo imeti možnost, da zahtevajo odškodnino od letališč ali ponudnikov storitev, če 
same niso odgovorne za nastalo škodo;

Invalidi in osebe z omejeno mobilnostjo

62. poziva prevoznike, naj največjo možno pozornosti namenijo vidiku varnosti, vključno s 
tehnično varnostjo prevoznih sredstev in fizično varnostjo potnikov, ter svoje osebje 
ustrezno izobražujejo in dodatno usposabljajo za primere nesreč, vključno z ohranjanjem 
stika z osebami z omejeno mobilnostjo in invalidi; poudarja, da je treba takšno 
usposabljanje osebja izvajati v sodelovanju s predstavniškimi organizacijami oseb z 
omejeno mobilnostjo in invalidov;

63. poziva Komisijo, naj v sodelovanju s prevozniki pregleda varnostne standarde, povezane z 
invalidi in osebami z omejeno mobilnostjo, da bi določili specifične standarde, ki se bodo 

1 Sodba v zadevi Sturgeon je uvedla obvezno nadomestilo v primeru zamud, dolgih več kot tri ure. To ima velik 
finančni učinek na letalske prevoznike in posledice za potnike (odpovedi, znižanje števila letov itd.). Posledice te 
sodbe je zato treba kritično preučiti.
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uporabljali v različnih sektorjih prevoza, zlasti v letalskem prevozu1;

64. poziva prevoznike, predstavnike panoge, ponudnike storitev in reprezentativne 
organizacije invalidov, naj določijo razumljive in enotne postopke obveščanja ter naj po 
možnosti vzpostavijo usklajene sisteme obveščanja, da bi invalidom in osebam z omejeno 
mobilnostjo olajšali potovanje, zlasti intermodalno potovanje, in odstranili ovire zanj, ter 
jim omogočili vnaprejšnje in brezplačno obveščanje o potrebi po pomoči, tako da se lahko 
prevozniki prilagodijo specifičnim zahtevam in tako izpolnijo svojo obveznost nudenja 
pomoči;

65. meni, da je za vse vrste prevoza treba določiti minimalna merila za pomoč invalidom in 
osebam z omejeno mobilnostjo, da se zagotovi usklajen pristop na celotnem ozemlju EU;

66. poziva Komisijo, naj določi usklajena minimalna pravila za vse vrste prevoza o najnižji 
ravni oskrbe, ki jo je treba zagotoviti v primeru daljše zamude na potniškem 
terminalu/postaji ali v vozilu oziroma na vozilu/vlaku/ladji/letalu; vztraja, da morata biti 
invalidom dostopna nastanitev ali nadomestni prevoz in da jim je treba zagotoviti ustrezno 
pomoč;

67. ugotavlja, da dostopnost neposredno vpliva na kakovost zdravja in družabnega življenja 
starejših, ki se pogosto soočajo z zmanjšano mobilnostjo in zmanjšano senzorično ali 
umsko sposobnostjo, kar vpliva na njihove možnosti potovanja in nadaljnje dejavne 
udeležbe v družbi;

68. poziva Komisijo, naj oblikuje splošni sklop standardov v zvezi z dostopnostjo prometne 
infrastrukture in storitev, ki bodo vključevali vidike, kot so izdaja vozovnic, potovalne 
informacije v realnem času in spletne storitve, da se invalidom zagotovi enak in neoviran 
dostop do proizvodov ter storitev v prometnem sektorju;

69. vztraja, da mora prometna infrastruktura biti taka, da invalidom in osebam z omejeno 
mobilnostjo omogoči neoviran in nediskriminatoren dostop do vseh prevoznih sredstev in 
povezanih storitev ter mora zagotavljati dostopne oblike (npr. v braillovi ali lahko berljivi 
pisavi), v skladu z zahtevami „oblikovanja za vse”, vključno s prehodom z ene vrste 
prevoza na drugo in na vseh stopnjah potovanja, od možnosti za rezervacijo vozovnice, 
dostopa do platforme in vstopa v vozilo do možnosti vložitve pritožbe, če je to potrebno;

70. meni, da je kljub boljši kakovosti pomoči še vedno preveč arhitektonskih ovir, ki osebam 
z omejeno mobilnostjo preprečujejo popoln izkoristek storitev, zlasti kar zadeva dostop do 
prevoznih sredstev (letal, vlakov, avtobusov itd.); meni, da morajo prevozniki izboljšati 
kakovost pomoči za invalide in osebe z omejeno mobilnostjo ter pri usposabljanju svojega 
osebja bolj poudariti ozaveščenost o potrebah te skupine ljudi in zmožnost odzivanja 
nanje; poudarja, da je treba takšno usposabljanje osebja izvajati v sodelovanju s 
predstavniškimi organizacijami oseb z omejeno mobilnostjo in invalidov;

71. poziva prevoznike, naj pri razvoju vsake nove storitve upoštevajo potrebe invalidov ali 
oseb z omejeno mobilnostjo, zlasti nove načine plačila, kot so pametni telefoni in pametne 

1 Nedavne izkušnje, na primer, kažejo na neskladja med letalskimi prevozniki glede največjega dovoljenega 
števila gluhih, razlogi za to pa so nejasni. Glej pisno vprašanje za Komisijo o tej temi: E-005530/12.
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kartice;

72. upa, da bo prenehala nezakonita in/ali diskriminatorna praksa nekaterih prevoznikov, ki 
od oseb z omejeno mobilnostjo zahtevajo, da imajo spremstvo; poudarja, da prevozniki ne 
morejo redno zahtevati, da take potnike spremlja še ena oseba; opozarja na sodbo višjega 
sodišča v Bobignyju z dne 13. januarja 2012, ki se nanaša na zavrnitev vkrcanja invalidov 
in oseb z omejeno mobilnostjo brez spremstva zaradi varnostnih določb;

73. meni, da bi morala v primerih, ko mora invalid potovati v spremstvu, oseba, ki ga 
spremlja, potovati brezplačno, saj je njena prisotnost potrebna zato, da potnik lahko 
potuje; 

74. poudarja, da je treba v zvezi s tem v vseh razmerah omogočiti uporabo opreme za gibanje 
in spremstvo priznanega psa vodnika ali psa pomočnika;

75. meni, da je treba v primeru motenj v prometu posredovati informacije o zamudah ali 
odpovedih, hotelskih nastanitvah, nadomestnih prevozih, shemah povračil ter možnostih 
nadaljevanja ali nadomestne poti, in sicer v obliki, dostopni za invalide ali osebe z 
zmanjšano mobilnostjo;

76. poziva k brezplačni zagotovitvi posebnih prostorov za osebe z visoko stopnjo invalidnosti, 
ki potrebujejo prostore za preoblačenje in stranišča (t. i. prostori za preoblačenje) za 
potnike na vseh letališčih v EU z letnim prometom več kot 1.000.000 potnikov;

Intermodalnost

77. priznava dejstvo, da bo Evropska unija z začetkom veljavnosti uredbe o prometu po morju 
in celinskih plovnih poteh1 decembra 2012 ter uredbe o avtobusnem prometu2 marca 2013 
vzpostavila prvo integrirano območje pravic potnikov za vse vrste prevoza na svetu; 
ugotavlja, da bodo morale države članice odslej izvajati ustrezno zakonodajo EU na 
enoten in usklajen način, da se zagotovi preobrazba potniške politike Unije iz strateško 
povsem modalne v intermodalno;

78. poziva Komisijo, naj ustvari nove modele komuniciranja, ki bodo vključevali 
predstavniške organizacije potnikov, prevoznike in zainteresirane strani v prometu, da bi v 
praksi spodbudili načelo intermodalnosti;

79. poziva države članice, naj si pri izvrševanju uredbe o železniškem in avtobusnem prometu 
prizadevajo, da ne bi uveljavljale izjem, da bi se tako omejile težave, ki nastanejo zaradi 
intermodalniega prometa s stališča pravic potnikov;

80. poudarja, da bi bilo treba intermodalnost spodbuditi s prostori za kolesa, invalidske in 
otroške vozičke v vseh vrstah prevoza in storitvah, vključno s čezmejnimi povezavami in 
povezavami na velikih razdaljah ter hitrih vlakih;

81. poziva Komisijo, naj vzpostavi intermodalno skupino zainteresiranih strani, ki bo nudila 
svetovalno podporo pri vprašanjih o uporabi posamezne uredbe v intermodalnem 

1 UL L 334, 17.12.2010, str. 1.
2 UL L 55, 28.2.2011, str. 1.
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prometu;

82. spodbuja sektor, naj oblikuje jasno infrastrukturo, dostopno za vse z IKT, za zagotavljanje 
„enotnih vozovnic“ (tj. ena prevozna pogodba za več delov poti z eno vrsto prevoza) in 
integriranih vozovnic (tj. ena pogodba za eno intermodalno potovalno verigo), s 
poudarkom na pametnih karticah; v zvezi s tem opozarja na uredbo o železniškem 
prometu, v skladu s katero je treba računalniške sisteme za potovalne informacije in 
rezervacije uskladiti s skupnimi standardi, da se po vsej EU zagotovijo potovalne 
informacije in storitve izdajanja vozovnic;

83. odločno poziva Komisijo, naj še naprej poskuša oblikovati evropski multimodalni 
načrtovalec poti, ki velja za glavni element uvedbe inteligentnih prometnih sistemov in bo 
potnikom zagotovil informacije na dom tako glede cene kot trajanja potovanj, in poziva 
države članice, naj skupaj s Komisijo odpravijo obstoječe ovire pri dostopu do javnih 
podatkov o prometu in prenosu podatkov, brez poseganja v ustrezno ureditev o varstvu 
podatkov;

84. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

To sporočilo Komisije vsebuje seznam veljavnih pravic v vseh vrstah prometa in v sklopu 
letalskim in drugim potnikom (v nadaljevanju potniki) zagotavlja minimalno varstvo v EU. 
Uredbi o letalskem in železniškem prometu že veljata. Uredbi o ladijskem in avtobusnem 
prometu pa bosta začeli veljati šele decembra 2012 oziroma marca 2013, zato bo njuno 
izvajanje mogoče oceniti šele pozneje.

Zadevni uredbi na področju letalskega prometa urejata nadomestilo in pomoč za potnike v 
primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi leta ali večjih zamud (Uredba 261/2004, v veljavi od 
leta 2005) ter odgovornost letalskih prevoznikov pri izgubi, zamudi in poškodovanju prtljage 
(Uredba 889/2002, v veljavi od leta 2002). Parlament je v zvezi s spremembo Uredbe 
261/2004 o pravicah potnikov v letalskem prometu v svoji resoluciji z dne 29. marca 2012 
sprejel splošno stališče in na Komisijo naslovil vrsto zahtev za pojasnitev pravic potnikov in 
odgovornosti letalskih prevoznikov.

Uredba 1107/2006 (v veljavi od leta 2008) ureja pravice invalidov in oseb z omejeno 
mobilnostjo v letalskem prometu. Gre za vprašanje, ki ga je Parlament natančno obravnaval v 
svoji resoluciji z dne 29. marca in se osredotočil recimo na boljšo kakovost storitev za ljudi v 
tej kategoriji, vključno z neoviranim dostopom do letaliških prostorov in storitev, ustreznim 
usposabljanjem osebja in odgovornostjo za poškodovanje ali izgubo opreme za gibanje. 
Poročevalec v zvezi s tem pozdravlja smernice, ki jih za razlago te uredbe namerava pripraviti 
Komisija.

Z Uredbo 1371/2007 (v veljavi od leta 2009) se je v železniškem prometu znatno izboljšalo 
varstvo potnikov in njihove prtljage v primeru zamud in nesreč. V mednarodnem železniškem 
prometu je treba od leta 2010 pri enourni zamudi povrniti stroške v višini 25 % cene 
vozovnice, v primeru dvourne zamude pa 50 %. Druge pravice se nanašajo na osebno varnost 
na železniških postajah in vlakih, zagotovljeno pomoč, informacije ter maksimalno 
dostopnost železniških postaj in vlakov za osebe z omejeno mobilnostjo. Urejeno je tudi 
področje razpoložljivosti vozovnic in prevoz koles. Uredba o železniškem prometu načeloma 
sicer velja za vse prevoznike v železniškem prometu v celotni EU, vendar državam članicam 
omogoča, da za naslednjih 15 let nekatere storitve v nacionalnem, regionalnem in mestnem 
železniškem prometu izključijo iz področja uporabe pravic potnikov.

Predpisi EU so oblikovani ob upoštevanju načela sorazmernosti in potrebnega razlikovanja 
zaradi razlik med posameznimi vrstami prometa in njihovih trgov, tj. vrst potovanja. Iz 
posameznih predpisov je mogoče oblikovati temelj skupnih pravic potnikov: prepoved 
diskriminacije potnikov in potovalnih agentov na podlagi prebivališča ali državljanstva; 
informacije o pogojih potovanja; preglednost, vključno s preglednostjo cen; pomoč v primeru 
prometnih težav, in sicer kot preusmeritev na drugo progo ter povrnitve celotnih stroškov 
vozovnice v primeru odpovedi in daljših zamud; odškodnine (razen v izjemnih okoliščinah); 
oskrba (preskrba ali morebitni prevzem stroškov nastanitve); pomoč in dostopnost za invalide 
ali osebe z omejeno mobilnostjo. Komisija je v svojem sporočilu navedla seznam desetih 
pravic potnikov.

V posamezni vrsti prometa se pravice potnikov razlikujejo glede na obseg in možne izjeme, 
zlasti pri opredelitvi zamud, obsega pomoči in oskrbe med čakanjem na preusmeritev na 
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drugo progo, višino odškodnine (celotna ali kot odstotek cene vozovnice), pogojev, pod 
katerimi ni treba plačati odškodnine, in roka za odgovor na pritožbo. Na splošno je na 
področju pravic potnikov poudarek na izpolnitvi prevozne pogodbe. Zato so ustrezna 
nadomestila najbolje urejena v primeru odpovedi. Sodišče Evropske unije se je izreklo glede 
razlage ustreznih uredb o obsegu pravic potnikov v primeru odpovedi1, zamud2 in izjemnih 
okoliščin3.

Komisija v sporočilu poudarja, da prevozniki in nacionalni organi nepopolno in neenotno 
izvajajo zakone, kar povzroča nejasnost tako za potnike kot tudi za podjetja. K temu je treba 
prišteti še pomanjkljivo obveščanje potnikov o njihovih pravicah in nezadovoljstvo zaradi 
razmer in stroškov, ki so povezani z uveljavljanjem pravic. Potniki so še zlasti negotovi zaradi 
zapletenosti postopka, kadar morajo vlagati zahtevke pri velikih podjetjih, ki poslujejo 
mednarodno.

Anketa, ki jo poročevalec opravil v Evropskem parlamentu pri pripravi tega poročila, je 
potrdila oceno Komisije. Od skupaj 214 obravnavanih odgovorov se jih 70 % nanaša na 
dogodke v letalskem prometu in 30 % na dogodke v železniškem prometu v obdobju 2009–
2012. V letalskem prometu je 40 % vprašanih navedlo zamude, zamujene povezave in 
odpovedi. Druge težave se nanašajo na pomanjkanje informacij in prevoz prtljage. Pri 
nizkocenovnih letalskih prevoznikih je bilo ugotovljeno, da pogosto objavljajo cene, ki ne 
zajemajo vseh pristojbin in dodatnih stroškov, kar je zaskrbljujoče. V nekaterih primerih ni 
ustrezne pomoči za invalide in osebe z omejeno mobilnostjo, kar je treba obravnavati kot 
kršitev Uredbe (ES) 1107/2006. 25,3 % vprašanih, ki so se pri prevoznikih ali nacionalnih 
izvršilnih organih pritožili ali vložili odškodninske zahtevke, ni dobilo odgovora.

V železniškem prometu se 50 % težav nanaša na zamude in zamujene povezave, vprašani pa 
so navedli tudi odpovedi in pomanjkanje informacij, ne le med potovanjem z vlakom, temveč 
tudi na sami železniški postaji. Prav tako so omenili pomanjkanje pomoči za invalide in osebe 
z omejeno mobilnostjo. V primerjavi z letalskim prometom pa prevozniki v železniškem 
prometu in nacionalni izvršni organi niso odgovorili le na 15 % vprašanj in pritožb.

Poročevalec pozdravlja namero Komisije, da prilagodi predpise EU, izboljša njihovo uporabo 
v vseh vrstah prometa, okrepi njihovo izvrševanje s strani nacionalnih izvršilnih organov in o 
njih še v večji meri obvešča potnike. Pozdravlja tudi, da namerava Komisija do leta 2014 
nadaljevati svojo kampanjo ozaveščanja ((http://ec.europa.eu/passenger-rights), s katero v 
vseh uradnih jezikih obvešča o pravicah v posameznih vrstah prometa.

Srednjeročno je mogoče pripraviti osnutek ene same uredbe o pravicah potnikov za vse vrste 
prometa, ki je nujen za spodbujanje intermodalnosti. Zaenkrat pa to še ni mogoče. Zato 
poročevalec poziva Komisijo, naj predlaga ustrezne smernice tako, da ne bodo omilile pravic 
in onemogočile vsakršne nadaljnje obsežnejše uskladitve, da se še naprej zagotovi potrebna 
prožnost in sorazmernost zaradi razlik med vrstami prometa.

Izbrana problematična področja in predlagane rešitve

1 Zadeva C-83/10 – objavljena 13. oktobra 2011.
2 Združeni zadevi C-402/07 in C-423/07 – sodba z dne 19. novembra 2009.
3 Zadeva C-294/10 – sodba z dne 12. maja 2011; Zadeva C-549/07 – sodba z dne 22. decembra 2008; Zadeva C-
12/11 – stališče generalnega pravobranilca z dne 22. marca 2012.

http://ec.europa.eu/passenger-rights
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Obveščanje in preglednost

Informacije o pravicah bi morale biti preproste, jasne in dostopne od rezervacije do konca 
potovanja. Prevozniki in upravniki terminalov bi morali na mestih odhodov in prihodov 
vzpostaviti informacijske točke in službe za pomoč, ki bi potnikom nudile potrebne 
informacije in svetovanje v primeru težav v prometu in izgube ali zamude prtljage. Poleg tega 
predlaga oblikovanje enotnega obrazca za vlaganje pritožb, standardnega elektronskega 
naslova in cenovno ugodne telefonske številke, pa tudi vzpostavitev osrednje elektronske 
točke za pritožbe, ki ne bo imela zgolj vloge svetovanja, temveč se bo potnike prek te točke 
tudi napotilo na pristojne nacionalne službe. Poziva tudi k uporabi novih tehnologij, kot so 
aplikacije za pametne telefone.

Izboljšati je treba tudi informacije o cenah letov. Cene, ponujene na internetu, bi morale že od 
začetka vključevati vse stroške. Zagotoviti je treba, da bo končna cena za stranke znana že od 
začetka rezervacije. Poziva Komisijo, naj prepreči vsako nepošteno komercialno prakso.

Zaradi preglednosti se priporoča, da se obveznost poročanja o kakovosti storitev razširi na vse 
vrste prometa.

Izvajanje in izvrševanje/nacionalni pritožbeni organi

Države članice so v skladu z Uredbo 1371/2007 zavezane, da v železniškem prometu 
ustanovijo nacionalne neodvisne izvršilne organe za pritožbe, ki skrbijo za ustrezno 
izvrševanje uredbe in lahko prevoznikom naložijo sankcije v primeru kršitev. Če posamezen 
prevoznik ne ukrepa, lahko na drugi stopnji obravnavajo tudi posamezne pritožbe. Komisija je 
še vedno pristojna za izvajanje uredbe s strani držav članic in po potrebi za začetek postopka 
zaradi daljšega nespoštovanja uredbe.

Glavno vlogo pri izvrševanju pa imajo nacionalni izvršilni organi. Poročevalec glede tega 
podaja konkretne predloge, da bi bilo delo nacionalnih izvršilnih organov bolj učinkovito in 
medsebojno povezano. To je še posebej težavno, saj imajo ti organi v različnih državah 
članicah različne statuse, poleg tega pa so ločeni glede na področje prometa. V Nemčiji sta za 
to področje pristojna zvezna urada za železnice in letalski prevoz (Eisenbahn-Bundesamt in 
Luftfahrt-Bundesamt) v drugih državah, kot so Romunija, Švedska in Združeno kraljestvo, pa 
nacionalni organi za varstvo potrošnikov. Z začetkom veljavnosti pravic v ladijskem in 
avtobusnem prometu bo treba v vsaki državi članici ustanoviti še dva nacionalna izvršilna 
organa. Glede tega bi lahko razmislili o združitvi teh organov na nacionalni ravni.

Komisija mora pri vzpostavljanju evropske podatkovne zbirke za izmenjavo podatkov o 
kršitvah pravic potnikov in njihovo obravnavanje sodelovati z nacionalnimi izvršilnimi 
organi.

Vprašanje odgovornosti, izjemne okoliščine in stečaj

Letalski in ladijski prevozniki so lahko oproščeni plačila nadomestila v primeru težav v 
prometu, če dokažejo „izjemne okoliščine“. Razlaga tega pojma pa je nejasna. Omenjene 
zadevne sodbe Sodišča EU naj bi bile Komisiji in nacionalnim izvršilnim organom v pomoč, 
da oblikujejo bolj jasne predpise EU oziroma omogočijo bolj enotno izvajanje pravic v vseh 
vrstah prometa. Poročevalec pozdravlja dejstvo, da namerava Komisija pri spremembi Uredbe 
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261/2004 preučiti sorazmernost stroškov, ki jih imajo prevozniki zaradi nadomestila v 
primeru izjemnih okoliščin.

Nedavni primeri letalskih prevoznikov Spanair in Malev januarja 2012 kažejo, kako 
pomembno je varstvo pravic potnikov v primeru, da letalski prevoznik preneha izvajati svojo 
dejavnost zaradi svojega ekonomskega položaja. Odpoved letov v takih primerih običajno 
ureja Uredba 261/2004, v skladu s katero je treba prizadetim ponuditi nadomestilo ali druge 
načine prevoza. V praksi pa se je izkazalo, da obstaja določena nejasnost v primeru urejanja 
plačilne nesposobnosti, kar posredno prizadene tudi ponudnike paketnih potovanj. Zato je 
nujno treba izboljšati predpise EU. Odškodnina v primeru stečaja letalskega prevoznika ne bi 
smela biti vprašljiva.

Intermodalnost

Poročevalec meni, da so skupni temelj pravic v vseh vrstah prometa, temeljna raven storitev 
ter enotno ravnanje vseh prevoznikov in izvršilnih organov izhodišče za to, da bo na 
notranjem trgu intermodalno potovanje delovalo in postalo nekaj običajnega. Zaradi čezmejne 
mobilnosti bi bilo treba načela EU na področju varstva potnikov razširiti tudi na potovanja 
zunaj EU, kar bi bilo treba doseči v mednarodnih in dvostranskih pogajanjih s tretjimi 
državami.

Pri čim večji krepitvi intermodalnega prometa bi bilo treba zagotoviti enotne in integrirane 
vozovnice, sisteme za obveščanje in rezervacije pa uskladiti s skupnimi standardi. Komisija 
na žalost zaenkrat še ni uspela oblikovati evropskega načrtovalca poti, ki bi potnikom 
omogočil načrtovanje potovanja po vsej Evropi z vključitvijo različnih načinov prevoza. 
Države članice bi morale skupaj s Komisijo prispevati k odpravi ovir, na katere prevozniki 
naletijo pri oblikovanju tovrstnih načrtov (na primer pri dostopu do javnih podatkov, pravilih 
in prenosu podatkov).
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MNENJE ODBORA ZA NOTRANJI TRG IN VARSTVO POTROŠNIKOV

za Odbor za promet in turizem

o pravicah potnikov pri vseh vrstah prevoza
(2012/2067(INI))

Pripravljavka mnenja: Sirpa Pietikäinen

POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja, da člen 169 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člen 38 Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah zagotavljata visoko raven zaščite potrošnikov;

2. ponovno poudarja, da je treba pravice potnikov obravnavati kot pravice potrošnikov; 
poziva Komisijo, naj zagotovi dosledno uveljavljanje teh pravic;

3. spodbuja Komisijo, naj se stalno in izčrpno posvetuje o uveljavljanju pravic in nadomestil 
z vsemi zainteresiranimi stranmi v turistični industriji, zlasti s potrošniki in prevozniki, da 
zagotovi sprejetje enega samega preprostega, enotnega in celostnega pristopa k pravicam 
turistov kot potrošnikov;

4. poudarja, da imajo potrošniki pravico do visoke ravni učinkovitega in enakega varstva, ne 
glede na način prevoza; poziva k boljši usklajenosti določb in načel v zvezi s pravicami 
potnikov v različnih načinih prevoza (na primer pravica do odpovedi potovanja, če je bilo 
moteno, pravica do izbire med povračilom zneska ali spremembo poti in pravica do 
pomoči in oskrbe v primeru dolgih zamud), da bi se zmanjšala razdrobljenost in odpravile 
nedoslednosti na različnih področjih pravic potnikov; poudarja, da takšno usklajevanje 
nikakor ne bi smelo voditi k zmanjšanju obstoječih pravic potnikov, temveč bi moralo 
odpraviti nedoslednosti in voditi k usklajevanju teh pravic za vse načine prevoza na 
podlagi najvišjih standardov; zlasti meni, da opredelitve zamud in odpovedi ne bi smele 
povzročati izkrivljanja med pravicami, veljavnimi v različnih načinih prevoza;

5. predlaga, naj se dodatno razišče koristnost in izvedljivost uvedbe samo ene uredbe, ki bi 
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zajemala vse določbe in načela v zvezi s pravicami potnikov, tudi za invalidne potnike in 
potnike z zmanjšano mobilnostjo; 

6. priznava dejstvo, da bo Evropska unija z začetkom veljavnosti uredbe o prometu po morju 
in celinskih plovnih poteh1 decembra 2012 ter uredbe o avtobusnem prometu2 marca 2013 
vzpostavila prvo integrirano območje pravic potnikov za vse vrste prevoza na svetu; 
ugotavlja, da bodo morale države članice odslej izvajati ustrezno zakonodajo Evropske 
unije na enoten in usklajen način, da se zagotovi preobrazba potniške politike Evropske 
unije iz strateško povsem modalne v intermodalno;

7. poudarja, da mora Komisija skupaj z državami članicami po začetku veljavnosti vseh 
uredb v zvezi s pravicami potnikov opraviti takojšnjo oceno njihovega izvajanja v praksi;

8. je seznanjen, da obstoječe poslovne prakse (kot so pristojbine za prijavo na let, prednostno 
vkrcanje, plačilo s kreditno kartico in prtljago) povzročijo znatne razlike med oglaševano 
in končno ceno, in zato poudarja, da je za ozaveščeno odločanje potrošnikov pred 
nakupom vozovnice bistvena preglednost v zvezi s končno ceno vozovnice in glede tega, 
kaj vključuje;

9. poudarja, da je treba zagotoviti učinkovito izvajanje in izvrševanje zakonodaje o 
preglednosti cen v skladu z določbami direktive o pravicah potrošnikov3; poziva k 
opredelitvi temeljnih storitev prevoza potnikov, ki jih je treba dosledno vključiti v 
osnovno prevoznino ne glede na vrsto prevoza;

10. poziva Komisijo, naj razširi svojo dejavnost spremljanja na spletne strani podjetij in 
ponudnikov prevoznih storitev, da bi povečala preglednost za potnike, zlasti kar zadeva 
spletni nakup vozovnice, in preprečila vsako zavajanje potrošnikov na teh spletnih 
straneh, na primer v zvezi z vnaprej označenimi polji ali dodatnimi stroški, o katerih niso 
bili ustrezno vnaprej obveščeni; poziva Komisijo, naj pripravi smernice, ki bodo 
vključevale primere in ocene poslovnih praks, kot so pogodbeni pogoji o prenosljivosti 
vozovnic, primerih višje sile, prepovedi ločene uporabe vozovnic, prtljagi, s katero se je 
napačno rokovalo, je bila dostavljena z zamudo ali poškodovana, s katerimi bo potrošnike 
in podjetja seznanila z nepoštenimi pogodbenimi pogoji na področju prevozov;

11. meni, da bi morale biti temeljne storitve zajete v osnovni ceni in bi morale pokrivati vsaj 
vse obratovalne stroške, ki so nujni za prevoz potnikov (vključno s stroški, ki so povezani 
z zakonskimi obveznostmi prevoznika, na primer varnostjo, zanesljivostjo in pravicami 
potnikov), vsa vprašanja, ki so bistvena za potovanje z vidika potnika (na primer 
zagotavljanje vozovnic in vstopnih kuponov ali prevoz minimalne količine prtljage in 
osebnih stvari) ter vse stroške, povezane s plačilom (kot so stroški plačila s kreditno 
kartico);

12. je seznanjen s težavami v zvezi z veljavno Uredbo (ES) št. 261/20044, ko letalski 
prevozniki, ki niso iz EGP, nočejo plačati odškodnine potnikom, ki letijo v Unijo iz tretjih 

1 UL L 334, 17.12.2010, str. 1.
2 UL L 55, 28.2.2011, str. 1.
3 UL L 304, 22.11.2011, str. 64.
4 UL L 46, 17.2.2004, str. 1.
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držav, ko izvajajo letalske prevoze v imenu letalskih prevoznikov iz EGP; poziva 
Komisijo, naj to stanje odpravi z uveljavitvijo pomembnega načela, po katerem mora 
izvajalec storitev iz EU, s katerim je potnik sklenil pogodbo, zagotoviti spoštovanje pravic 
potnikov, ki veljajo v EU, tudi če ta izvajalec storitev ni odgovoren za sam prevoz 
potnikov;

13. poziva, naj se v vseh oblikah prometa, v vseh državah članicah in pri vseh vrstah 
čezmejnih potovanj v celoti izvaja deset pravic potnikov, ki jih je Komisija opredelila v 
svojem sporočilu; predlaga, naj Komisija pri izvajanju svoje kampanje javnega 
ozaveščanja o pravicah potnikov v EU, resno razmisli o sprejetju listine o pravicah 
državljanov, kot je nedavno predlagal Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
Evropskega parlamenta v mnenju o poročilu o državljanstvu EU za leto 2010: 
Odpravljanje ovir za pravice državljanov EU; meni, da bi bila vključitev pravic potnikov, 
ki veljajo v EU, v predlagani priročnik za državljane EU ključna pri zagotavljanju celovite 
obveščenosti državljanov o možnostih, ki so jim na voljo po zakonodaji EU, ko se na 
potovanjih srečujejo s težavami;

14. poudarja, da je treba zagotoviti skladnost med različnimi vidiki zakonodaje o pravicah 
potnikov in enako učinkovito zaščito potnikov, ki kupujejo vozovnice samo za sedišča, v 
primeru insolventnosti ali izgube obratovalnega dovoljenja družbe, kot jo že imajo potniki 
s paketnim potovanjem, da se prepreči vsaka diskriminacija potnikov na podlagi vrste 
vozovnice, ki so jo kupili, ali nepoštene konkurence med različnimi ponudniki storitev;

15. vztraja, da bi morali biti potniki pri uporabi različnih zaporednih načinov prevoza med 
enim samim potovanjem bolje zaščiteni, imeti bi morali samo eno integrirano vozovnico 
in biti v teh primerih upravičeni do največje ravni pravic, veljavne v enem od teh načinov 
prevoza;

16. poudarja, da je treba zagotoviti, da potniki pravočasno prejmejo točne in celovite podatke 
o svojih pravicah pred nakupom potovalnih storitev in da so takšni podatki, zlasti o 
pravicah in postopkih prejemanja pomoči v primeru velikih zamud/odpovedi in vlaganja 
prošenj za odškodnino, dostopni v vseh fazah potovanja in vedno na voljo na spletišču 
ponudnika potovalnih storitev; meni, da bi bilo mogoče prizadevanja za objavo pravic 
potnikov okrepiti s sodelovanjem med nacionalnimi organi, potrošniškimi organizacijami, 
nacionalnimi izvršilnimi organi, prevozniki itd.; poziva k ukrepom, ki bi okrepili vlogo 
centrov za varstvo potrošnikov pri razreševanju težav potrošnikov in potrošniških sporov, 
jim namenili več sredstev ter zagotovili razpoložljivost učinkovitih mehanizmov za 
alternativno reševanje sporov in kolektivnih pravnih sredstev, s čimer bi se učinkovito 
zaščitile pravice potrošnikov in bi se jim zagotovila ustrezna odškodnina; poziva 
Komisijo, naj določi natančne roke za odgovor na pritožbe potnikov, ki naj bodo enake za 
vse vrste prevoza; Komisijo poziva k vzpostavitvi enotne lahko razumljive spletne strani 
za pomoč z informacijami o pravicah potnikov, ki bi bila na voljo v vseh uradnih jezikih 
EU (www.travel.eu);

17. meni, da se bo premik v pristopu z modalnih na intermodalne pravice potnikov v EU, 
izkazal za uspešnega samo, če bodo dostopni postopki za obravnavo pritožb, mehanizmi 
za alternativno reševanje sporov in centri za pritožbe potrošnikov, ki bodo imeli potrebne 
človeške in gospodarske vire ter bodo celovito medsebojno povezani, kar bo omogočalo 
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potnikom, da pridobijo hitro, cenovno ugodno in primerno pravno varstvo v primerih, ki 
se nanašajo na kakovost storitev in pogoje, ki so jih izkusili med potovanjem;

18. posebej opozarja na pravice potnikov, ki kupujejo paketna potovanja na običajen način 
prek potovalnih agentov ali sami prek spleta;

19. poziva k razvoju orodij na ravni EU, ki bi omogočila optimalno multimodalnost 
učinkovitih, visokokakovostnih in interoperabilnih storitev čezmejnega javnega prevoza, 
da se zagotovi tako prost pretok oseb kakor tudi konkurenčnost takšnih storitev v 
primerjavi z uporabo zasebnih vozil; meni, da bi bilo treba čezmejnim potnikom 
omogočiti, da kupijo samo eno vozovnico, kadar potujejo čez več kot dve državi.

20. poziva k celostnem pristopu glede oseb z omejeno mobilnostjo, zlasti starejših oseb; meni, 
da je treba upoštevati celotno prevozno verigo od doma in nazaj, vključno z dostopom do 
javnega prevoza; opozarja, da je treba oblikovati usklajen sistem kontaktnih točk za 
pomoč osebam z omejeno mobilnostjo;

21. pričakuje, da bo Komisija pri ponovnem pregledu direktive o paketnih potovanjih1 
celovito preučila vpliv e-trgovine in digitalnih trgov na vedenje potrošnika v evropski 
turistični industriji; meni, da mora Komisija okrepiti prizadevanja za izboljšanje kakovosti 
in vsebine podatkov, ki se posredujejo turistom, ter da morajo biti podatki zanesljivi in 
lahko dostopni za potrošnike;

22. poudarja, da improvizacija rešitve na kraju samem mnogokrat ni mogoča in je treba 
zagotoviti, da imajo prevozniki na terminalih potrebno in usposobljeno osebje in orodje, 
da se potnikom omogoči hitra izbira;

23. poudarja, da bi morali imeti prevozniki na vsakem terminalu ali letališču, kjer opravljajo 
dejavnost, vsaj enega predstavnika in/ali službo za pritožbe, pooblaščeno za takojšnje 
sprejemanje odločitev v primeru motenj;

24. poziva Komisijo, naj predlaga ukrepe za uvedbo usklajenih in dostopnih postopkov za 
obravnavanje pritožb ter pravnih sredstev, s katerimi se bo zagotovilo učinkovito varstvo 
pravic potnikov ter pravočasna in učinkovita odškodnina, do katere so upravičeni;

25. je zaskrbljen zaradi težav, ki jih imajo potniki, zlasti pri čezmejnih potovanjih, pri 
uveljavljanju svojih pravic pri družbah, ki jih ne izpolnjujejo; v tej zvezi meni, da bi 
morali imeti neodvisni nacionalni izvršilni organi nalogo posredovati med potniki in 
družbami, da bi lahko potniki pridobili izvršbo svojih pravic, ne da bi zato morali nositi 
sodne stroške; poudarja, da bi bilo za rešitev težav, s katerimi se srečujejo čezmejni 
potniki, ko skušajo uveljaviti svoje pravice nujno sodelovanje med temi nacionalnimi 
izvršilnimi organi;

26. poudarja, da bi morala biti ključna prednostna naloga uveljavljanje obstoječih pravic 
potnikov; poziva Komisijo, naj razmisli o uvedbi dopolnilnih ukrepov za izboljšano 
uporabo in izvrševanje zakonodaje o pravicah potnikov, na primer z objavljanjem in 
posodabljanjem dokumentov z informacijami o pravicah potnikov na svojem spletišču ter 

1 UL L 158, 23.6.1990, str. 59.
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s spodbujanjem razširjanja najboljših praks in sodelovanja med državami članicami, 
nacionalnimi izvršilnimi organi, organizacijami potrošnikov in prevozniki; poziva države 
članice, naj namenijo zadostna sredstva za učinkovito izvajanje in sodelovanje z 
nacionalnimi izvršilnimi organi v drugih državah članicah; poudarja, da so potrebne 
enotne, učinkovite, odvračilne in sorazmerne sankcije ter odškodninske sheme, da bi se 
ustvarili enaki pogoji in močne gospodarske spodbude za vse sodelujoče akterje za 
izpolnjevanje določb o pravicah potnikov;

27. poziva Komisijo, naj pojasni opredelitev „izjemnih okoliščin“ in pripravi smernice o tem, 
kaj je vanje vključeno, opredelitev pa naj vključi v prihodnje spremembe zakonodaje o 
pravicah potnikov, da bi se preprečile neutemeljene razlage okoliščin, ki so povzročile 
odpovedi ali zamude, in bi se ustvarila pravna varnost v korist potnikov ter podjetij;

28. poudarja, da je treba potnikom z zmanjšano mobilnostjo ali invalidnim potnikom 
zagotoviti enake možnosti potovanja ter neomejen in neoviran dostop do prometne 
infrastrukture, vozil, podpornih storitev in vseh podatkov, ki jih potrebujejo;

29. poudarja, da je osebju treba omogočiti ustrezno usposabljanje za delo z invalidnimi 
potniki ali potniki z zmanjšano mobilnostjo ter da je treba uskladiti postopke rezervacij 
vozovnic, postopke pridobivanja pomoči in politike varnostnega nadzora, tudi politike o 
ravnanju z opremo za gibanje in medicinsko opremo; poudarja, da morajo biti potniki 
bolje obveščeni o teh vprašanjih v dostopnih oblikah od trenutka rezervacije, dokler 
potnik ne prispe do namembnega kraja; poudarja, da se osebam ne sme zaračunati 
doplačilo ali zavrniti vkrcanje zaradi invalidnosti, zmanjšane mobilnosti ali medicinske 
opreme, razen iz izključno varnostnih razlogov;

30. poziva Komisijo, naj oblikuje splošni sklop standardov v zvezi z dostopnostjo prometne 
infrastrukture in storitev, ki bodo vključevali vidike, kot so izdaja vozovnic, potovalne 
informacije v realnem času in spletne storitve, da se invalidom zagotovi enak in neoviran 
dostop do proizvodov ter storitev v prometnem sektorju.
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