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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 

по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. подчертава, че високото равнище на защита на потребителите се гарантира в член 

169 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 38 от Хартата на 

основните права на Европейския съюз; 

2. отново заявява, че правата на пътниците трябва да се разглеждат като права на 

потребителите; призовава Комисията да гарантира съгласувано прилагане на тези 

права; 

3. настоятелно приканва Комисията да провежда непрекъснато обстойни консултации 

с всички заинтересовани страни в туристическата индустрия, особено с 

потребителите и стопанските субекти, относно прилагането на правата и 

обезщетяването, с оглед осигуряване на приемането на един общ опростен, 

стандартен и изчерпателен подход към правата на туристите като потребители; 

4. подчертава, че потребителите имат правото на високо ниво на ефективна и еднаква 

защита, независимо от това кой вид транспорт ползват; призовава за по-голямо 

хармонизиране на разпоредбите и принципите, отнасящи се до правата на 

пътниците в различните видове транспорт – като правото за отменяне на пътуване 

при проблем по него, правото на избор между възстановяване на стойността на 

билета или сменяне на маршрута и правота на помощ и грижи в случай на големи 

закъснения – за да се намали разпокъсаността и да се изгладят несъответствията в 

различните области на правата на пътниците; подчертава, че това хармонизиране в 

никакъв случай не следва да води до намаляване на съществуващите права на 

пътниците, а по-скоро да изглади несъответствията и да уеднакви тези права за 

всички видове транспорт въз основа на най-високи стандарти; счита по-специално, 

че определенията за закъснения и отмяна не следва да създават каквито и да било 

изкривявания между правата, приложими в различните видове транспорт; 

5. предлага да се извършат допълнителни изследвания, за да се проучи 

осъществимостта и целесъобразността на създаването на единен регламент, който 

да обхваща всички разпоредби и принципи, отнасящи се до правата на пътниците, 

включително на пътниците с увреждания и намалена подвижност;  

6. признава, че с влизането в сила на регламентите за водния1 и автомобилния2 

транспорт съответно през декември 2012 г. и март 2013 г., ЕС ще установи първото 

в света интегрирано пространство за права на пътниците за всички видове 

транспорт; отбелязва, че съответното законодателство на ЕС сега ще трябва да се 

прилага напълно по съвместен и съгласуван начин от всички държави членки, с цел 

да се гарантира успешното преобразуване на политиката на ЕС относно превоза на 

                                                 
1 OВ L 334, 17.12.2010 г., стp. 1. 
2 OВ L 55, 28.2.2011 г., стp. 1. 
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пътници от стратегически чисто модална към интермодална; 

7. подчертава, че след като регламентите, засягащи правата на пътниците и 

транспорта, влязат в сила, Комисията, съвместно с държавите членки, трябва да 

извърши незабавна оценка на прилагането им на практика; 

8. отбелязва, че съществуващите търговски практики (като такси за регистрация за 

полета, такси за качване на борда с приоритет, такси за плащане с карта, такси за 

багаж) могат да доведат до съществени разлики между обявената и окончателната 

цена, и поради това подчертава необходимостта от прозрачност по отношение на 

окончателната цена на билета и включеното в нея, за да се даде възможност на 

пътниците да направят напълно информиран избор преди закупуването на билет;  

9. подчертава необходимостта от осигуряване на ефективно прилагане и изпълнение 

на законодателството в областта на прозрачността на цените в съответствие с 

разпоредбите на Директивата за правата на потребителите1. призовава за 

определяне на „ядро“ от услуги при превоз на пътници, което последователно да се 

включва в основната тарифа, независимо от вида транспорт; 

10. настоятелно призовава Комисията да разшири своята дейност по отношение на 

мониторинга на уебсайтовете на дружествата и доставчиците на транспортни 

услуги, така че да се увеличи прозрачността за пътниците, особено по отношение на 

покупките на билети онлайн, и да се стреми да предотвратява подвеждането на 

потребителите на тези уебсайтове, например като забрани предварителното 

отбелязване на онлайн полета или допълнителните такси, за които не е била 

надлежно предоставена предварителна информация; призовава Комисията изработи 

насоки, включващи примери и оценки на търговски практики, като договорни 

условия, свързани с прехвърляемостта на билетите, форсмажорни обстоятелства, 

забраната да се използват билетите отделно, нередности по отношение на багажа, 

забавянето или повреждането му, като по този начин информира както 

потребителите, така и предприятията за нелоялни договорни условия в областта на 

транспорта; 

11. счита, че постоянното ядро услуги, които трябва да бъдат включени в основната 

тарифа, следва най-малкото да покрива всички оперативни разходи, необходими 

при превоза на пътници (включително свързаните с правните задължения на 

превозвача, като например относно безопасността, сигурността и правата на 

пътниците), всички аспекти от значение за пътуването от гледна точка на пътника 

(като издаване на билети и бордни карти или пренос на минимално количество 

багаж и лични вещи) и всички разходи, свързани с плащането (като разходи за 

кредитни карти); 

12. отбелязва наличието на проблем по отношение на действащия Регламент (ЕО) 

261/20042, когато въздушните превозвачи извън ЕИП откажат да платят 

обезщетение на пътниците, които летят от трети държави към Съюза, когато 

извършват услуги на въздушен превозвач от името на въздушните превозвачи от 

                                                 
1 OВ L 304, 22.11.2011 г., стp. 64. 
2 OВ L 46, 17.2.2004 г., стp. 1. 
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ЕИП; призовава Комисията да подобри тази ситуация чрез прилагане на важния 

принцип, че оператор от ЕС, с когото пътник е сключил договор, трябва да 

гарантира спазването на правата на пътниците в ЕС, дори когато самият оператор на 

ЕС не е отговорен за самото транспортиране на пътниците; 

13. призовава за пълното прилагане, във всички видове транспорт, във всички държави 

членки, както и при всички видове трансгранични пътувания, на десетте права на 

пътниците съгласно публикуваното съобщение на Комисията; предлага при 

провеждане на кампанията си за повишаване на осведомеността на обществеността 

относно правата на пътниците в ЕС, Комисията сериозно да обмисли приемането на 

Хартата за правата на гражданите, предложена в неотдавнашното становище на 

комисията по вътрешния пазар и правата на потребителите на Парламента относно 

„Доклада за гражданството на ЕС за 2010 г.: премахване на пречките за 

упражняване на правата на гражданите на ЕС“; счита, че включването на правата на 

пътниците в ЕС в този предложен наръчник за гражданите на ЕС ще бъде от 

съществено значение за гарантиране на пълната информираност на гражданите за 

това какво предвижда и какво не предвижда законодателството на ЕС, когато се 

сблъскват с проблеми по време на пътуванията си; 

14. подчертава необходимостта да се осигури съгласуваност между различните правни 

разпоредби относно правата на пътниците и да се гарантира, че пътниците, които 

купуват „само място“, са също толкова ефективно защитени, колкото пътниците, 

използващи туристически пакети, в случай на обявяване в неплатежоспособност на 

дружествата или загуба на оперативен лиценз, с цел да се избегне всякакъв вид 

дискриминация спрямо пътниците на основата на вида на закупен билет или 

нелоялна конкуренция между различните доставчици на услуги; 

15. настоява за по-добра защита на пътниците при последователното използване на 

различни видове транспорт по време на едно пътуване и за издаването им на един 

интегриран билет, както и за това, в такива случаи пътниците да се възползват от 

най-високите права, приложими във всеки един от тези видове транспорт; 

16. подчертава необходимостта да се гарантира, че пътниците ще получават 

своевременна, точна и изчерпателна информация относно своите права, преди да си 

закупят туристически услуги, както и че такава информация, особено по отношение 

на правата и процедурите за получаване на помощ в случай на голямо 

закъснение/отмяна, както и по отношение на процедурите за получаване на 

обезщетение, ще е налична през различните етапи от пътуването и неизменно 

достъпна на уебсайта на доставчика на транспортни услуги; счита, че усилията за 

разгласяване на правата на пътниците биха могли да се разширят и споделят 

посредством сътрудничество между националните органи, организациите на 

потребителите, националните правоприлагащи органи, транспортните компании и 

др.; призовава за действия, които да укрепят ролята на потребителските центрове в 

разрешаването на проблеми и спорове на потребителите и за увеличаване на 

предоставяните им средства, и за  гарантиране на наличието на ефективни 

механизми за алтернативно разрешаване на спорове и колективно обезщетение, с 

цел ефективна защита на правата на пътниците и гарантиране на подобаващо 

обезщетение; приканва Комисията да определи фиксирани срокове за отговор на 
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жалбите на пътниците, които да бъдат еднакви за всички видове транспорт; 

призовава Комисията за създаде единен уебсайт за оказване на помощ и 

предоставяне на информация във връзка с правата на пътниците, достъпен на 

всички официални езици на ЕС (\www.travel.eu); 

17. счита, че промяната на подхода от модални към интермодални права на пътниците в 

ЕС ще се окаже успешна, само ако бъдат осигурени необходимите човешки и 

икономически ресурси и пълната взаимосвързаност между достъпните процедури за 

разглеждане на жалби, алтернативните механизми за разрешаване на спорове  и 

потребителските центрове, като по този начин се дава възможност на пътниците да 

получат бърза, евтина и подходяща защита по въпроси, свързани с качеството на 

услугите и условията, с които се сблъскват по време на пътуванията си; 

18. обръща специално внимание на правата на потребителите, които резервират 

пакетни туристически пътувания или чрез туристически агент, или сами онлайн. 

19. призовава за разработване на механизми в целия ЕС, които да гарантират 

оптимизирана мултимодалност в ефективни, качествени и оперативно съвместими 

трансгранични обществени транспортни услуги, за да се осигури свободното 

движение на хора и конкурентоспособността на такива услуги по отношение на 

използването на лични превозни средства; счита, че на трансграничните пътници 

следва да бъде дадена възможността да си купят един общ билет при пътувания 

през повече от две страни. 

20. призовава за цялостен подход по отношение на лица с ограничена подвижност, 

особено по-възрастни хора; счита, че цялата транспортна верига от дома и обратно 

трябва да бъде взета под внимание, включително достъпът до обществен транспорт; 

би желал да бъде разгледана необходимостта от последователна система за 

координация за подпомагане на хора с ограничена подвижност; 

21. очаква от Комисията при преразглеждането на Директивата относно пакетните 

туристически пътувания1 да направи пълно проучване на въздействието на 

електронната търговия и на дигиталните пазари върху поведението на 

потребителите в рамките на европейската туристическа индустрия; счита, че 

Комисията трябва да засили усилията си за подобряване на качеството и 

съдържанието на информацията, предоставяна на туристите и че тази информация 

следва да бъде надеждна и лесно достъпна за потребителите; 

22. посочва, че често не е възможно да се импровизират решения на място и че трябва 

да се гарантира, че на терминалите си превозвачите разполагат с необходимия 

компетентен персонал, както и с нужните инструменти, така че пътниците да могат 

да направят избора си бързо; 

23. подчертава, че превозвачите следва да поставят на всеки терминал или летище, от 

които оперират, поне един свой представител, и/или да осигурят бюро за жалби, 

които да бъдат упълномощени да вземат незабавни решения в случай на проблеми; 

                                                 
1 OВ L 158, 23.6.1990 г., стp. 59. 
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24. призовава Комисията да предложи мерки за създаване на хармонизирани и 

достъпни процедури за обработка на жалби и средства за правна защита, които ще 

гарантират ефективна защита на правата на пътниците и ще осигурят гаранции, че 

те ще получат навреме и ефективно обезщетението, на което имат право; 

25. изразява загриженост относно затрудненията, които изпитват пътниците, особено 

при пътуване през граница, в опитите да упражнят правата си  и да получат 

полагащото им се по право от дружества, незачитащи правата им; счита във връзка с 

това, че независими национални органи за правоприлагане трябва да имат задачата 

да посредничат между пътници и дружества, за да могат пътниците да упражнят 

правата си и получат полагащото им се по право, без да се налага да поемат съдебни 

разходи; подчертава, че сътрудничеството между тези национални органи за 

правоприлагане ще бъде много необходимо, за да се преодолеят трудностите, 

срещани от трансграничните пътници, желаещи да упражнят правата си и да 

получат полагащото им се по право; 

26. подчертава, че прилагането на съществуващите права на пътниците трябва да бъде 

ключов приоритет. приканва Комисията да разгледа възможността за въвеждане на 

допълнителни мерки за подобряване на прилагането и изпълнението на 

законодателството относно правата на пътниците, например чрез публикуване и 

актуализиране на документи, предоставящи информация за правата на пътниците на 

своя уебсайт и насърчаване на разпространяването на най-добри практики и 

сътрудничеството между държавите членки, националните органи за 

правоприлагане, потребителските организации и транспортните дружества; 

призовава държавите членки да използват подходящи ресурси за гарантиране на 

ефективното прилагане и сътрудничеството с националните органи за 

правоприлагане в други държави членки; подчертава значението на единни, 

ефективни, възпиращи и пропорционални санкции и схеми за обезщетение, с оглед 

създаването на условия на равнопоставеност и въвеждане на силни икономически 

стимули за всички участници с цел спазване на разпоредбите относно правата на 

пътниците; 

27. призовава Комисията за изясни дефиницията на понятието „извънредни 

обстоятелства“ и да състави насоки относно случаите, които то покрива, и да 

включи това определение в бъдещи изменения на законодателството за правата на 

пътниците, с цел избягване на неправилното тълкуване на обстоятелства, довели до 

отмени или закъснения и създаване на правна сигурност в интерес както на 

потребителите, така и на дружествата; 

28. подчертава, че на пътниците с намалена подвижност или с увреждания трябва да се 

дадат еднакви възможности за пътуване, неограничен, безпрепятствен достъп до 

транспортната инфраструктура, превозните средства, до услуги, свързани с 

оказването на помощ, както и до цялата информация, която им е необходима; 

29. подчертава необходимостта от осигуряване на подходящо обучение за служителите 

при обслужването на пътници с увреждания или с намалена подвижност и от 

хармонизиране на процедурите за резервация, процедурите за заявяване на нужда от 

помощ и политиките за контрол на сигурността, включително на политиките на 
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обработване на оборудване за придвижване и медицинско оборудване;  подчертава 

необходимостта от осигуряване на по-добра информация по тези въпроси в 

достъпен формат от момента на резервацията до момента, в който пътниците с 

намалена подвижност или с увреждания са достигнали предназначението си; 

подчертава, че не могат да бъдат начислявани допълнителни такси, свързани с 

увреждания и намалена подвижност и че не може да бъде отказано качване на 

борда, освен по причини, строго свързани със сигурността; 

30. призовава Комисията да формулира общ набор от стандарти по отношение на 

достъпността на транспортната инфраструктура и транспортните услуги, 

включително аспекти, като например издаване на билети, информация за 

пътуването в реално време и онлайн услуги, за да се гарантира равен и неограничен 

достъп на хората с увреждания до продуктите и услугите в транспортния сектор. 
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