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Revizorji EU izvajajo spletno anketo kot del revizije v zvezi 
s pravicami potnikov, ki jo izvajajo 
Evropsko računsko sodišče izvaja revizijo v zvezi s pravicami potnikov v EU. Del revizije je 
spletna anketa, s katero bodo preverili, koliko državljani razumejo svoje pravice v zvezi s 
potovanji, in zbrali podatke o njihovih izkušnjah. Revizorji so objavili tudi kratko informativno 
predstavitev v zvezi s pravicami potnikov v EU. 

Revizorji preučujejo, ali se pravice potnikov v EU uspešno ščitijo in spoštujejo ter ali Evropska 
komisija ustrezno spremlja uveljavljanje teh pravic v državah članicah in ali so se države članice 
odzvale na probleme, do katerih je prišlo. Opravili bodo tudi revizijske obiske v desetih državah 
članicah (v Češki republiki, Franciji, na Finskem, v Grčiji, Nemčiji, na Irskem, v Italiji, na 
Nizozemskem, Poljskem in v Španiji), kjer se bodo sestali z uradniki in ustreznimi deležniki ter 
ocenili uveljavljanje pravic na terenu. 

„Pravi preizkus pravic potnikov je, ali potniki dobijo potrebno pomoč, kadar gre kaj narobe,“ je 
izjavil član Evropskega računskega sodišča George Pufan, ki je pristojen za poročilo. „Upamo, da 
bodo evropski sodržavljani pripravljeni deliti svoje izkušnje, tako dobre kot slabe, da bomo dobili 
potrebne podatke za revizijo.“ 

K sodelovanju v spletni anketi so vabljeni vsi, ki so v zadnjih dveh letih potovali v EU z letalom, 
ladjo, avtobusom ali vlakom. Anketo najdete na bit.ly/ECAPassengerSurvey_SL. Izpolnjevanje 
ankete ne bi smelo trajati več kot 10 minut, na voljo pa je v vseh jezikih EU. Odgovori bodo 
obravnavani kot strogo zaupni. 

Za tiste, ki jih posebej zanima zakonodaja EU o pravicah potnikov, so revizorji objavili tudi kratko 
predstavitev revizije z informacijami na podlagi pripravljalnega dela, ki so ga opravili pred 
začetkom revizije. Predstavitev revizije je na voljo na spletišču Evropskega računskega sodišča 
(eca.europa.eu). 

Pojasnila za urednike 

Pravice potnikov so ena od osrednjih politik, ki jih Evropska unija neposredno izvaja za svoje 
državljane. EU zakonodaja o pravicah potnikov je namenjena krepitvi vpliva evropskih 
potrošnikov in njihovi zaščiti. 
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V zadnjih dveh desetletjih se je število potovanj v EU zaradi liberalizacije prometnega sektorja v 
okviru skupnega trga, prostega pretoka državljanov in začetka veljavnosti Schengenskega 
sporazuma leta 1995 izredno povečalo. Tako se je, na primer, število potnikov v zračnem 
prometu v tem obdobju več kot potrojilo. 

Med letoma 2004 in 2014 je EU uvedla uredbe za vse štiri najpomembnejše načine potniškega 
prometa: z avtobusi, letali, železnico in po vodnih poteh. Temeljne pravice potnikov so enake za 
vse te načine, toda področje uporabe in posamezna pravila se razlikujejo med posameznimi 
uredbami. 

Več držav, ki niso članice EU, je sprejelo podobne predpise, katerih področje uporabe pa se 
osredotoča predvsem na pravice potnikov v letalskem prometu. 

 


