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Изменение 88
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съгласно член 26, параграф 2 от 
Договора вътрешният пазар следва да 
обхваща пространство без вътрешни 
граници, в което свободното движение 
на стоки и услуги и свободата на 
установяване са гарантирани. 
Хармонизирането на някои аспекти на 
договорите за туристически пакети и за 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник е необходимо, за 
да се създаде истински вътрешен пазар 
за потребителите в тази област, като се 
намери точният баланс между високото 
равнище на защита на потребителите и 
конкурентоспособността на 
предприятията.

(5) Съгласно член 26, параграф 2 от 
Договора вътрешният пазар следва да 
обхваща пространство без вътрешни 
граници, в което свободното движение 
на стоки и услуги и свободата на 
установяване са гарантирани. 
Хармонизирането на съответните
аспекти на договорите за туристически 
пакети и за комбинирани пътнически 
услуги с помощта на посредник е 
необходимо, за да се създаде истински 
вътрешен пазар за потребителите в тази 
област, като се намери точният баланс 
между високото равнище на защита на 
потребителите и 
конкурентоспособността на 
предприятията.

Or. en

Изменение 89
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съгласно член 26, параграф 2 от 
Договора вътрешният пазар следва да 
обхваща пространство без вътрешни 
граници, в което свободното движение 
на стоки и услуги и свободата на 
установяване са гарантирани. 
Хармонизирането на някои аспекти на 
договорите за туристически пакети и за 
комбинирани пътнически услуги с 

(5) Съгласно член 26, параграф 2 от 
Договора вътрешният пазар следва да 
обхваща пространство без вътрешни 
граници, в което свободното движение 
на стоки и услуги и свободата на 
установяване са гарантирани. 
Хармонизирането на някои аспекти на 
договорите за туристически пакети и за 
свързани пътнически услуги е 
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помощта на посредник е необходимо, 
за да се създаде истински вътрешен 
пазар за потребителите в тази област, 
като се намери точният баланс между 
високото равнище на защита на 
потребителите и 
конкурентоспособността на 
предприятията.

необходимо, за да се създаде истински 
вътрешен пазар за потребителите в тази 
област, като се намери точният баланс 
между високото равнище на защита на 
потребителите и 
конкурентоспособността на 
предприятията.

Or. en

Обосновка

Терминът „комбинирана пътническа услуга с помощта на посредник“ е подвеждащ, 
тъй като предполага, че се оказва съдействие не само на етапа на резервиране, но и 
по време на доставката на ваканцията.

Изменение 90
Иво Белет

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Трансграничният потенциал на 
пазара на пакетните туристически 
пътувания в Съюза понастоящем не се 
използва напълно. Несъответствията 
между разпоредбите относно 
защитата на пътуващите в 
различните държави членки възпират 
пътуващите от една държава членка 
да закупуват в друга държава членка 
туристически пакети и комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник и аналогично възпират 
организаторите и търговците на 
дребно в една държава членка да 
продават такива услуги в друга 
държава членка. За да се даде 
възможност на потребителите и 
предприятията да се възползват 
пълноценно от вътрешния пазар, като 
същевременно се гарантира високо 
равнище на защита на потребителите 

(6) Трансграничният потенциал на 
пазара на пакетните туристически 
пътувания в Съюза понастоящем не се 
използва напълно. За да се даде 
възможност на потребителите и 
предприятията да се възползват 
пълноценно от вътрешния пазар, като 
същевременно се гарантира високо 
равнище на защита на потребителите 
навсякъде в Съюза, е необходимо 
законодателствата на държавите членки, 
отнасящи се до туристическите пакети и 
комбинираните пътнически услуги с 
помощта на посредник, да се сближат 
допълнително.
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навсякъде в Съюза, е необходимо 
законодателствата на държавите членки, 
отнасящи се до туристическите пакети и 
комбинираните пътнически услуги с 
помощта на посредник, да се сближат 
допълнително.

Or. nl

Изменение 91
Иво Белет

Предложение за директива
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Държавите членки следва да 
бъдат свободни да приемат или да 
запазят по-строги разпоредби по 
отношение на пакетните пътувания 
и комбинираните пътнически услуги с 
помощта на посредник с цел защита 
на потребителя.

Or. nl

Изменение 92
Хайде Рюле

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) По-голямата част от пътуващите, 
които закупуват туристически пакети, 
са потребители по смисъла на правото 
на Съюза в областта на защитата на 
потребителите. В същото време не 
винаги е лесно да се направи 
разграничение между потребителите и 
представителите на малкия бизнес или 
професионалистите, които резервират 
пътувания, свързани с тяхната дейност 
или професия, чрез същите канали за 

(7) По-голямата част от пътуващите, 
които закупуват туристически пакети, 
са потребители по смисъла на правото 
на Съюза в областта на защитата на 
потребителите. В същото време не 
винаги е лесно да се направи 
разграничение между потребителите и 
представителите на малкия бизнес или 
професионалистите, които резервират 
пътувания, свързани с тяхната дейност 
или професия, чрез същите канали за 
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извършване на резервации като 
потребителите. Този тип пътуващи 
често се нуждаят от сходно равнище 
на защита. За разлика от тях по-
големите дружества или организации 
често организират пътуванията на 
своите служители въз основа на рамков 
договор с дружества, специализирани в 
организирането на служебни пътувания.
Този начин на организиране на 
пътувания не изисква същото равнище 
на защита като предвиденото за 
потребителите. По тази причина 
настоящата директива следва да се 
прилага спрямо пътуващите по 
работа само дотолкова, доколкото 
пътуването им не е организирано въз 
основа на рамков договор. За да се 
избегне объркване с определението на 
понятието „потребител“ в други 
директиви за защита на потребителите, 
лицата, защитени по силата на 
настоящата директива, следва да бъдат 
наричани „пътуващи“.

извършване на резервации като 
потребителите. По-големите дружества 
или организации често организират 
пътуванията на своите служители въз 
основа на рамков договор с дружества, 
специализирани в организирането на 
служебни пътувания или от 
предприятие, от чието име пътува 
пътуващият. Този начин на 
организиране на пътувания не изисква 
същото равнище на защита като 
предвиденото за потребителите. За да се 
избегне объркване с определението на 
понятието „потребител“ в други 
директиви за защита на потребителите, 
лицата, защитени по силата на 
настоящата директива, следва да бъдат 
наричани „пътуващи“.

Or. en

Изменение 93
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) По-голямата част от пътуващите, 
които закупуват туристически пакети, 
са потребители по смисъла на правото 
на Съюза в областта на защитата на 
потребителите. В същото време не 
винаги е лесно да се направи 
разграничение между потребителите и 
представителите на малкия бизнес или 
професионалистите, които резервират 
пътувания, свързани с тяхната дейност 
или професия, чрез същите канали за 

(7) По-голямата част от пътуващите, 
които закупуват туристически пакети, 
са потребители. В същото време не 
винаги е лесно да се направи 
разграничение между потребителите и 
представителите на малкия бизнес или 
професионалистите, които резервират 
пътувания, свързани с тяхната дейност 
или професия, чрез същите канали за 
извършване на резервации като 
потребителите. Този тип пътуващи 
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извършване на резервации като 
потребителите. Този тип пътуващи 
често се нуждаят от сходно равнище на 
защита. За разлика от тях по-големите 
дружества или организации често 
организират пътуванията на своите 
служители въз основа на рамков 
договор с дружества, специализирани в 
организирането на служебни пътувания. 
Този начин на организиране на 
пътувания не изисква същото равнище 
на защита като предвиденото за 
потребителите. По тази причина 
настоящата директива следва да се 
прилага спрямо пътуващите по работа 
само дотолкова, доколкото
пътуването им не е организирано въз 
основа на рамков договор. За да се 
избегне объркване с определението на 
понятието „потребител“ в други 
директиви за защита на потребителите, 
лицата, защитени по силата на 
настоящата директива, следва да бъдат 
наричани „пътуващи“.

често се нуждаят от сходно равнище на 
защита. За разлика от тях по-големите 
дружества или организации често 
организират пътуванията на своите 
служители въз основа на рамков 
договор с дружества, специализирани в 
организирането на служебни пътувания. 
Този начин на организиране на 
пътувания не изисква същото равнище 
на защита като предвиденото за 
потребителите. По тази причина 
настоящата директива следва да се 
прилага спрямо пътуващите по работа 
само ако се счете за необходимо от 
държавите членки, например когато
пътуващият по работа резервира 
пътуване от свое име, а не от името 
на фирмата. За да се избегне 
объркване с определението на
понятието „потребител“ в други 
директиви за защита на потребителите, 
лицата, защитени по силата на 
настоящата директива, следва да бъдат 
наричани „пътуващи“.

Or. en

Изменение 94
Филип Жювен

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Тъй като пътническите услуги могат 
да бъдат комбинирани по множество 
различни начини, за туристически 
пакети е уместно да се считат всички 
комбинации от пътнически услуги, 
имащи характеристики, които 
пътуващите обикновено асоциират с 
туристическите пакети, и по-конкретно, 
че отделните пътнически услуги са 
групирани в един-единствен пътнически 
продукт, за чието надлежно изпълнение 

(8) Тъй като пътническите услуги могат 
да бъдат комбинирани по множество 
различни начини, за туристически 
пакети е уместно да се считат всички 
комбинации от пътнически услуги, 
имащи характеристики, които 
пътуващите обикновено асоциират с 
туристическите пакети, и по-конкретно, 
че отделните пътнически услуги са 
групирани в един-единствен пътнически 
продукт, за чието надлежно изпълнение 
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отговорност носи организаторът. 
Съгласно практиката на Съда на 
Европейския съюз16 не би следвало да 
има значение дали пътническите услуги 
са комбинирани преди осъществяването 
на какъвто и да било контакт с 
пътуващия или по негово искане, или 
според направен от него избор. Следва 
да се прилагат едни и същи принципи, 
независимо дали резервацията е 
направена в офиса на туристически 
агент или чрез интернет.

отговорност носи организаторът и/или 
търговецът на дребно. Съгласно 
практиката на Съда на Европейския 
съюз16 не би следвало да има значение 
дали пътническите услуги са 
комбинирани преди осъществяването на 
какъвто и да било контакт с пътуващия 
или по негово искане, или според 
направен от него избор. Следва да се 
прилагат едни и същи принципи, 
независимо дали резервацията е 
направена в офиса на туристически 
агент или чрез интернет.

__________________ __________________
16 Вж. Решение по дело Club Tour, 
Viagens e Turismo SA срещу Alberto 
Carlos Lobo Gonçalves Garrido, в 
присъствието на Club Med Viagens Ld, 
C-400/00, Recueil, стр. I-04051.

16 Вж. Решение по дело Club Tour, 
Viagens e Turismo SA срещу Alberto 
Carlos Lobo Gonçalves Garrido, в 
присъствието на Club Med Viagens Ld, 
C-400/00, Recueil, стр. I-04051.

Or. en

Обосновка

Това изменение привежда съображението в съответствие с предложението относно 
планираната максимална хармонизация в член 11 (Отговорност за изпълнението на 
туристическия пакет). Отговорният търговец може да бъде организаторът и/или 
търговецът на дребно, както е отразено по-рано в директивата от 1990 г., в която се 
оставя свобода на действие на държавите членки.

Изменение 95
Филип Жювен

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) От съображения за прозрачност 
туристическите пакети следва да бъдат 
разграничени от комбинираните 
пътнически услуги с помощта на 
посредник — при които туристически 
агенти, работещи онлайн или в офис, 
помагат на пътуващите да комбинират 

(9) От съображения за прозрачност 
туристическите пакети следва да бъдат 
разграничени от комбинираните 
пътнически услуги с помощта на 
посредник — при които туристически 
агенти, работещи онлайн или в офис, 
помагат на пътуващите да комбинират 
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пътнически услуги, вследствие на което 
пътуващият сключва договори с 
различни доставчици на пътнически 
услуги, включително чрез свързани 
процеси за извършване на 
резервации, — които нямат горните 
характеристики и спрямо които не би 
било уместно да се прилагат всички 
задължения, важащи за туристическите 
пакети.

пътнически услуги, вследствие на което 
пътуващият сключва договори с 
различни доставчици на пътнически 
услуги, включително чрез свързани 
процеси за целево извършване на 
резервации, — които нямат горните 
характеристики и спрямо които не би 
било уместно да се прилагат всички 
задължения, важащи за туристическите 
пакети.

Or. en

Обосновка

Изясняване на понятието „комбинирана пътническа услуга с помощта на посредник“ 
(допълнителните предложения трябва да бъдат целеви, т.е. свързани с мястото и 
датите на първата пътническа услуга, резервирана от пътуващия). Допълнителни 
пояснения са включени в съображения 11 и 13 от предложението за директива.

Изменение 96
Иво Белет

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Наред с това комбинираната 
пътническа услуга с помощта на 
посредник следва да бъде разграничена 
от пътническите услуги, резервирани 
самостоятелно от пътуващите, често по 
различно време, включително за целите 
на едно и също пътуване или ваканция. 
Комбинираната пътническа услуга с 
помощта на онлайн посредник следва да 
се разграничи и от препратките, чрез 
които на пътуващите просто се 
предоставя обща информация за 
допълнителни пътнически услуги, 
например когато хотел или организатор 
на дадено събитие включва на своя 
уебсайт списък на всички оператори, 
предлагащи превозни услуги до 
местонахождението му, независимо от 
наличието на резервация, или ако се 
използват „бисквитки“ или метаданни за 

(11) Наред с това комбинираната 
пътническа услуга с помощта на 
посредник следва да бъде разграничена 
от пътническите услуги, резервирани 
самостоятелно от пътуващите, често по 
различно време, включително за целите 
на едно и също пътуване или ваканция. 
Комбинираната пътническа услуга с 
помощта на онлайн посредник следва да 
се разграничи от свързаните 
уебсайтове, които нямат за цел 
сключване на договор с пътуващия, и 
от препратките, чрез които на 
пътуващите просто се предоставя обща 
информация за допълнителни 
пътнически услуги, например когато 
хотел или организатор на дадено 
събитие включва на своя уебсайт списък 
на всички оператори, предлагащи 
превозни услуги до местонахождението 
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поставяне на реклами на уебсайтове. му, независимо от наличието на 
резервация, или ако се използват 
„бисквитки“ или метаданни за 
поставяне на реклами на уебсайтове.

Or. nl

Изменение 97
Филип Жювен

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Наред с това комбинираната 
пътническа услуга с помощта на 
посредник следва да бъде разграничена 
от пътническите услуги, резервирани 
самостоятелно от пътуващите, често по 
различно време, включително за целите 
на едно и също пътуване или ваканция. 
Комбинираната пътническа услуга с 
помощта на онлайн посредник следва да 
се разграничи и от препратките, чрез 
които на пътуващите просто се 
предоставя обща информация за 
допълнителни пътнически услуги, 
например когато хотел или организатор 
на дадено събитие включва на своя 
уебсайт списък на всички оператори, 
предлагащи превозни услуги до 
местонахождението му, независимо от 
наличието на резервация, или ако се 
използват „бисквитки“ или метаданни за 
поставяне на реклами на уебсайтове.

(11) Наред с това комбинираната 
пътническа услуга с помощта на 
посредник следва да бъде разграничена 
от пътническите услуги, резервирани 
самостоятелно от пътуващите, често по 
различно време, включително за целите 
на едно и също пътуване или ваканция. 
Комбинираната пътническа услуга с 
помощта на онлайн посредник следва да 
се разграничи и от препратките, чрез 
които на пътуващите просто се 
предоставя обща, а не целева
информация за допълнителни 
пътнически услуги, например когато 
хотел или организатор на дадено 
събитие включва на своя уебсайт списък 
на всички оператори, предлагащи 
превозни услуги до местонахождението 
му, независимо от наличието на 
резервация, или ако се използват 
„бисквитки“ или метаданни за 
поставяне на реклами на уебсайтове, 
свързани с.дестинацията и/или
определения период на пътуване за 
първата избрана пътническа услуга.

Or. en

Обосновка

Пояснение какво не е „комбинирана пътническа услуга с помощта на посредник“ 
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(допълнителните предложения не се изпращат целево, т.е. те не са свързани с 
мястото и датите на първата пътническа услуга, резервирана от пътуващия).

Изменение 98
Филип Жювен

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Следва да се въведат специални 
разпоредби както за работещите в офис, 
така и за работещите онлайн търговци 
на дребно, които помагат на 
пътуващите — в рамките на едно 
посещение или един контакт със 
собствения им пункт за продажби — да 
сключат самостоятелни договори с 
отделни доставчици на услуги, както и 
за онлайн търговците на дребно, които 
чрез свързани процеси за онлайн 
резервиране улесняват целево 
закупуването на допълнителни 
пътнически услуги от друг търговец 
най-късно в момента на потвърждаване 
на резервацията на първата услуга. Тези 
разпоредби ще се прилагат например, 
когато заедно с потвърждението за 
резервацията на първата пътническа 
услуга, като пътуване със самолет или 
влак, потребителят получава покана да 
резервира допълнителна пътническа 
услуга, която е на разположение в 
избраната дестинация, например 
хотелско настаняване, с връзка към 
уебсайта за резервации на друг 
доставчик на услуги или посредник. 
Въпреки че този вид услуги не 
представляват туристически пакет по 
смисъла на настоящата директива, тъй 
като не е възможно да възникне 
объркване, че един-единствен 
организатор е поел отговорността за 
пътническите услуги, такива 
комбинирани пътнически услуги с 

(13) Следва да се въведат специални 
разпоредби както за работещите в офис, 
така и за работещите онлайн търговци 
на дребно, които помагат на 
пътуващите — в рамките на едно 
посещение или един контакт със 
собствения им пункт за продажби — да 
сключат самостоятелни договори с 
отделни доставчици на услуги, както и 
за онлайн търговците на дребно, които 
чрез свързани процеси за онлайн 
резервиране улесняват целево 
закупуването на допълнителни 
пътнически услуги от друг търговец, 
което предполага прехвърляне на 
данни между търговците, свързани 
по-конкретно с първата пътническа 
услуга (включително дестинация и 
период на пътуване), без прехвърляне 
на лични данни на пътуващия, най-
късно в момента на потвърждаване на
резервацията на първата услуга по 
електронна поща. Тези разпоредби ще 
се прилагат например, когато, докато
потвърждението за резервацията на 
първата пътническа услуга, като 
пътуване със самолет или влак, е 
изпратено, или заедно с втората,
потребителят получава покана да 
резервира допълнителна пътническа 
услуга, която е на разположение в 
избраната дестинация и/или за 
определените дати за първата 
пътническа услуга, например хотелско 
настаняване, с връзка към уебсайта за 
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помощта на посредник представляват 
алтернативен бизнес модел, който често 
се конкурира сериозно с туристическите 
пакети.

резервации на друг доставчик на услуги
или посредник. Въпреки че този вид 
услуги не представляват туристически 
пакет по смисъла на настоящата 
директива, тъй като не е възможно да 
възникне объркване, че един-единствен 
организатор и/или търговец на дребно
е поел отговорността за пътническите 
услуги, и тъй като не е имало 
прехвърляне на лични данни на 
пътуващия между търговците, такива 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник представляват 
алтернативен бизнес модел, който често 
се конкурира сериозно с туристическите 
пакети.

Or. en

Обосновка

Пояснение за вида на обменената информация (разграничение между пакетно 
туристическо пътуване, определено в член 3, параграф 2, подточка v), и комбинирана 
пътническа услуга с помощта на посредник, определена в член 3, параграф 5, буква б)). 
Наличието на връзка на уебсайт не може да представлява комбинирана пътническа 
услуга с помощта на посредник (необходимо е минимално прехвърляне на информация 
между търговците, свързана само с резервацията — дати и място). Трябва да се 
изясни съответният срок за потвърждение (получаване на имейл за потвърждение), 
за да се гарантира правна сигурност (определянето на срока оказва въздействие върху 
това, което следва да се счита за пакетно туристическо пътуване или не).

Изменение 99
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) В интернет се появиха 
практики, чрез които търговци, 
посредничещи при закупуването на 
свързани пътнически услуги, създават 
на своите уебсайтове възможности
пътуващите да не избират никакви 
други услуги, освен основната. 
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Подобни практики следва да се 
считат за подвеждащи за 
пътуващите. Тъй като 
съществуващата правна рамка все 
още не позволява тяхното 
премахване, и като се има предвид, че 
те са характерни за свързаните 
пътнически услуги, те следва да 
бъдат забранени съгласно 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 100
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Преди да извършат плащането, 
потребителите следва да бъдат 
информирани дали избират пакетно 
туристическо пътуване или свързана 
пътническа услуга, както и за 
съответното равнище на защита.

Or. en

Изменение 101
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Съображение 15б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Ако потребителите желаят да 
продължат да организират 
самостоятелно своите ваканции, 
извън обхвата на настоящата 
директива, макар и без същото 
равнище на защита, предвидено в нея, 
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те следва да бъдат надлежно 
информирани преди да извършат 
плащането.

Or. en

Изменение 102
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) При определяне дали става дума за 
туристически пакет или комбинирана 
пътническа услуга с помощта на 
посредник следва да се взема под 
внимание само комбинацията от 
различни пътнически услуги, например 
настаняване, превоз на пътници с 
автобус, железопътен, воден или 
въздушен транспорт, както и отдаване 
под наем на автомобили. Настаняването 
за жилищни цели, включително за 
дългосрочни езикови курсове, не следва 
да се смята за настаняване по смисъла 
на настоящата директива.

.

(16) При определяне дали става дума за 
туристически пакет или комбинирана 
пътническа услуга с помощта на 
посредник следва да се взема под 
внимание само комбинацията от 
различни пътнически услуги, например 
настаняване, превоз на пътници с 
автобус, железопътен, воден или 
въздушен транспорт, както и отдаване 
под наем на автомобили. Нощувки в 
хотел със закупени към тях услуги,
като например билети за музикални 
програми или спа процедури не следва 
да бъдат включвани, когато тази 
услуга не представлява значителна 
част от пътуването или 
допълнителната услуга със сигурност 
не представлява основна 
характеристика на пътуването.
Настаняването за жилищни цели за 
повече от един месец или при явна 
липса на туристическа цел, като 
например за дългосрочни езикови 
курсове, не следва да се смята за 
настаняване по смисъла на настоящата 
директива.

Or. de
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Изменение 103
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) При определяне дали става дума за 
туристически пакет или комбинирана
пътническа услуга с помощта на 
посредник следва да се взема под 
внимание само комбинацията от 
различни пътнически услуги, например 
настаняване, превоз на пътници с 
автобус, железопътен, воден или 
въздушен транспорт, както и отдаване 
под наем на автомобили. Настаняването 
за жилищни цели, включително за 
дългосрочни езикови курсове, не следва 
да се смята за настаняване по смисъла 
на настоящата директива.

(16) При определяне дали става дума за 
туристически пакет или свързана
пътническа услуга следва да се взема 
под внимание комбинацията от 
различни пътнически услуги, например 
настаняване, превоз на пътници с 
автобус, железопътен, воден или 
въздушен транспорт, както и отдаване 
под наем на автомобили. Нощувки в 
хотел със закупени към тях услуги, 
като например билети за музикални 
програми или спа процедури, не следва 
да бъдат включвани, когато тази 
услуга не представлява значителна 
част от пътуването или 
допълнителната услуга със сигурност 
не представлява основна 
характеристика на 
пътуването.Настаняването за 
жилищни цели за повече от един месец 
или при явна липса на туристическа 
цел, като например за дългосрочни 
езикови курсове, не следва да се смята 
за настаняване по смисъла на 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 104
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Други туристически услуги, като 
посещение на концерти, спортни 
събития, екскурзии или тематични 
паркове, са услуги, които в комбинация 

(17) Други туристически услуги, като 
посещение на концерти, спортни 
събития, екскурзии или тематични 
паркове, са услуги, които в комбинация 
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с превоз на пътници, настаняване 
и/или отдаване под наем на 
автомобили следва да се смята, че 
могат да бъдат част от туристически 
пакет или от комбинирана пътническа 
услуга с помощта на посредник. 
Такива туристически пакети обаче 
следва да попадат в обхвата на 
настоящата директива само ако 
съответната туристическа услуга 
представлява значителна част от пакета. 
Като цяло следва да се приема, че 
туристическата услуга представлява 
значителна част от туристическия пакет, 
ако струва повече от 20 % от общата 
цена или по други причини 
представлява основна характеристика на
пътуването или ваканцията. 
Спомагателните услуги, като 
пътническите застраховки, превозването 
на багаж, храната и почистването, 
предоставяно като част от 
настаняването, не следва да се считат за 
туристически услуги сами по себе си.

с превоз на пътници следва да се смята, 
че могат да бъдат част от туристически 
пакет или от свързана пътническа 
услуга. Такива туристически пакети 
обаче следва да попадат в обхвата на 
настоящата директива само ако 
съответната туристическа услуга 
представлява значителна част от пакета. 
Като цяло следва да се приема, че 
туристическата услуга представлява 
значителна част от туристическия пакет, 
ако се продава на потребителите 
изрично като такава, струва повече от 
20 % от общата цена или по други 
причини представлява основна 
характеристика на пътуването или 
ваканцията. Спомагателните услуги, 
като пътническите застраховки, 
превозването на багаж, храната и 
почистването, предоставяно като част от 
настаняването, не следва да се считат за 
туристически услуги сами по себе си.

Or. en

Изменение 105
Хайде Рюле

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Други туристически услуги, като 
посещение на концерти, спортни 
събития, екскурзии или тематични 
паркове, са услуги, които в комбинация 
с превоз на пътници, настаняване и/или 
отдаване под наем на автомобили 
следва да се смята, че могат да бъдат 
част от туристически пакет или от
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник. Такива 
туристически пакети обаче следва да 

(17) Други туристически услуги, като 
посещение на концерти, спортни 
събития, екскурзии или тематични 
паркове, са услуги, които в комбинация 
с превоз на пътници, настаняване и/или 
отдаване под наем на автомобили 
следва да се смята, че могат да бъдат 
част от туристически пакет или от
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник. Такива 
туристически пакети обаче следва да 
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попадат в обхвата на настоящата 
директива само ако съответната 
туристическа услуга представлява 
значителна част от пакета. Като цяло 
следва да се приема, че туристическата 
услуга представлява значителна част от 
туристическия пакет, ако струва повече 
от 20 % от общата цена или по други 
причини представлява основна 
характеристика на пътуването или 
ваканцията. Спомагателните услуги, 
като пътническите застраховки, 
превозването на багаж, храната и 
почистването, предоставяно като част от 
настаняването, не следва да се считат за 
туристически услуги сами по себе си.

попадат в обхвата на настоящата 
директива само ако съответната 
туристическа услуга представлява 
значителна част от пакета. Като цяло 
следва да се приема, че туристическата 
услуга представлява значителна част от 
туристическия пакет, ако е обозначена 
изрично като такава, струва повече от 
40 % от общата цена или по други 
причини представлява основна 
характеристика на пътуването или 
ваканцията. Спомагателните услуги, 
като по-специално пътническите 
застраховки, превозът между гарата и 
мястото за настаняване, превозът в 
началото на пътуването, както и 
като част от екскурзии, превозването 
на багаж, продажбата на карти за ски 
лифтове и влекове, отдаването под 
наем на велосипеди или автомобили, 
храната и почистването, предоставяно 
като част от настаняването, не следва да 
се считат за туристически услуги сами 
по себе си.

Or. en

Изменение 106
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Други туристически услуги, като 
посещение на концерти, спортни 
събития, екскурзии или тематични 
паркове, са услуги, които в комбинация 
с превоз на пътници, настаняване и/или 
отдаване под наем на автомобили 
следва да се смята, че могат да бъдат 
част от туристически пакет или от 
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник. Такива 
туристически пакети обаче следва да 

(17) Други туристически услуги, като 
посещение на концерти, спортни 
събития, екскурзии или тематични 
паркове, са услуги, които в комбинация 
с превоз на пътници, настаняване и/или 
отдаване под наем на автомобили 
следва да се смята, че могат да бъдат 
част от туристически пакет или от 
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник. Такива 
туристически пакети обаче следва да 
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попадат в обхвата на настоящата 
директива само ако съответната 
туристическа услуга представлява 
значителна част от пакета. Като цяло 
следва да се приема, че туристическата 
услуга представлява значителна част от 
туристическия пакет, ако струва повече 
от 20 % от общата цена или по други 
причини представлява основна 
характеристика на пътуването или 
ваканцията. Спомагателните услуги, 
като пътническите застраховки, 
превозването на багаж, храната и 
почистването, предоставяно като част от 
настаняването, не следва да се считат за 
туристически услуги сами по себе си.

попадат в обхвата на настоящата 
директива само ако съответната 
туристическа услуга представлява 
значителна част от пакета. Като цяло 
следва да се приема, че туристическата 
услуга представлява значителна част от 
туристическия пакет, ако е изрично 
посочена като значителна и е видно, 
че тя представлява основна 
характеристика на пътуването, ако
струва повече от 20 % от общата цена 
или по други причини представлява 
основна характеристика на пътуването 
или ваканцията. Спомагателните услуги, 
по-конкретно като пътническите 
застраховки, превозът между 
мястото на пристигане и мястото за 
настаняване, превозът до началния 
пункт на пътуването, както и като 
част от екскурзии, превозването на 
багаж, храната и почистването, 
предоставяно като част от 
настаняването, не следва да се считат за 
туристически услуги сами по себе си.

Or. de

Изменение 107
Oтмар Карас

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Други туристически услуги, като 
посещение на концерти, спортни 
събития, екскурзии или тематични 
паркове, са услуги, които в комбинация 
с превоз на пътници, настаняване и/или 
отдаване под наем на автомобили 
следва да се смята, че могат да бъдат 
част от туристически пакет или от 
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник. Такива 
туристически пакети обаче следва да 
попадат в обхвата на настоящата 
директива само ако съответната 

(17) Други туристически услуги, като 
посещение на концерти, спортни 
събития, екскурзии или тематични 
паркове, са услуги, които в комбинация 
с превоз на пътници, настаняване и/или 
отдаване под наем на автомобили 
следва да се смята, че могат да бъдат 
част от туристически пакет или от 
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник. Такива 
туристически пакети обаче следва да 
попадат в обхвата на настоящата 
директива само ако съответната 
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туристическа услуга представлява 
значителна част от пакета. Като цяло 
следва да се приема, че туристическата 
услуга представлява значителна част от 
туристическия пакет, ако струва повече 
от 20 % от общата цена или по други 
причини представлява основна 
характеристика на пътуването или 
ваканцията. Спомагателните услуги, 
като пътническите застраховки, 
превозването на багаж, храната и 
почистването, предоставяно като част от 
настаняването, не следва да се считат за 
туристически услуги сами по себе си.

туристическа услуга представлява 
значителна част от пакета. Като цяло 
следва да се приема, че туристическата 
услуга представлява значителна част от 
туристическия пакет, ако струва повече 
от 50 % от общата цена или по други 
причини представлява основна 
характеристика на пътуването или 
ваканцията. Спомагателните услуги, 
като пътническите застраховки, 
превозването на багаж, превозът 
между мястото за настаняване и 
гарата, спа процедури, които се 
закупуват на място, велосипеди под 
наем, храната и почистването, 
предоставяно като част от 
настаняването, не следва да се считат за 
туристически услуги сами по себе си.

Or. de

Обосновка

В бъдеще услугите, предоставяни от обекти за настаняване, ще бъдат обхванати от 
приложното поле на Директивата относно правата на потребителите. Оферти, 
предлагани от хотели и обекти за настаняване, като спа процедури, посещения или 
наем, комбинирани с настаняването, не следва да бъдат основание за предоставяне на 
туристически пакет, с изключение на случаите, когато те представляват 
съществена част от пътуването. Затова се явява целесъобразно увеличаването на 
крайния процент на 50 % от общата цена.

Изменение 108
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Други туристически услуги, като 
посещение на концерти, спортни 
събития, екскурзии или тематични 
паркове, са услуги, които в комбинация 
с превоз на пътници, настаняване и/или 
отдаване под наем на автомобили 
следва да се смята, че могат да бъдат 

(17) Други туристически услуги, като 
посещение на концерти, спортни 
събития, екскурзии или тематични 
паркове, са услуги, които в комбинация 
с превоз на пътници, настаняване и/или 
отдаване под наем на автомобили 
следва да се смята, че могат да бъдат 
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част от туристически пакет или от
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник. Такива 
туристически пакети обаче следва да 
попадат в обхвата на настоящата 
директива само ако съответната 
туристическа услуга представлява 
значителна част от пакета. Като цяло 
следва да се приема, че туристическата 
услуга представлява значителна част от 
туристическия пакет, ако струва повече 
от 20 % от общата цена или по други 
причини представлява основна
характеристика на пътуването или 
ваканцията. Спомагателните услуги, 
като пътническите застраховки, 
превозването на багаж, храната и 
почистването, предоставяно като част от 
настаняването, не следва да се считат за 
туристически услуги сами по себе си.

част от туристически пакет или от
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник. Такива 
туристически пакети обаче следва да 
попадат в обхвата на настоящата 
директива само ако съответната 
туристическа услуга представлява 
значителна част от пакета. Като цяло 
следва да се приема, че туристическата 
услуга представлява значителна част от 
туристическия пакет, ако струва повече 
от 5 % от общата цена или по други 
причини представлява важна
характеристика на пътуването или 
ваканцията. Спомагателните услуги, 
като пътническите застраховки, 
превозването на багаж, храната и 
почистването, предоставяно като част от 
настаняването, не следва да се считат за 
туристически услуги сами по себе си.

Or. en

Изменение 109
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Други туристически услуги, като 
посещение на концерти, спортни 
събития, екскурзии или тематични 
паркове, са услуги, които в комбинация 
с превоз на пътници, настаняване и/или 
отдаване под наем на автомобили 
следва да се смята, че могат да бъдат 
част от туристически пакет или от
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник. Такива 
туристически пакети обаче следва да 
попадат в обхвата на настоящата 
директива само ако съответната 
туристическа услуга представлява 
значителна част от пакета. Като цяло 
следва да се приема, че туристическата 
услуга представлява значителна част от 

(17) Други туристически услуги, като 
посещение на концерти, спортни 
събития, екскурзии или тематични 
паркове, са услуги, които в комбинация 
с превоз на пътници, настаняване и/или 
отдаване под наем на автомобили 
следва да се смята, че могат да бъдат 
част от туристически пакет или от
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник. Такива 
туристически пакети обаче следва да 
попадат в обхвата на настоящата 
директива само ако съответната 
туристическа услуга представлява 
значителна част от пакета. Като цяло 
следва да се приема, че туристическата 
услуга представлява значителна част от 
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туристическия пакет, ако струва повече 
от 20 % от общата цена или по други 
причини представлява основна 
характеристика на пътуването или 
ваканцията. Спомагателните услуги, 
като пътническите застраховки, 
превозването на багаж, храната и 
почистването, предоставяно като част от 
настаняването, не следва да се считат за 
туристически услуги сами по себе си.

туристическия пакет, ако струва повече 
от 40 % от общата цена или по други 
причини представлява основна 
характеристика на пътуването или 
ваканцията. Спомагателните услуги, 
като пътническите застраховки, 
превозването на багаж, храната и 
почистването, предоставяно като част от 
настаняването, не следва да се считат за 
туристически услуги сами по себе си.

Or. en

Изменение 110
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Следва да се поясни също така, че 
договорите, с които даден търговец дава 
право на пътуващия да избира след 
сключването на договора измежду 
подбрани различни видове пътнически 
услуги, какъвто е например случаят с 
подаръчен ваучер с възможност за избор 
на пакетно туристическо пътуване, 
следва да се считат за туристически 
пакети. Освен това комбинацията от 
пътнически услуги следва да се счита 
за туристически пакет, когато
името или данните на пътуващия, 
необходими за завършване на 
резервацията, се прехвърлят между 
търговците най-късно при 
потвърждаване на резервацията за 
първата услуга. Данните, необходими 
за завършване на резервацията, 
представляват данните относно 
кредитната карта или друга 
информация, необходима за 
получаване на плащане. От друга 
страна, самото прехвърляне на данни, 
например за дестинацията или 

(18) Следва да се поясни също така, че 
договорите, с които даден търговец дава 
право на пътуващия да избира след 
сключването на договора измежду 
подбрани различни видове пътнически 
услуги, какъвто е например случаят с 
подаръчен ваучер с възможност за избор 
на пакетно туристическо пътуване, 
следва да се считат за туристически 
пакети.
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разписанието на пътуването, не 
следва да е достатъчно.

Or. en

Изменение 111
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Следва да се поясни също така, че 
договорите, с които даден търговец дава 
право на пътуващия да избира след 
сключването на договора измежду 
подбрани различни видове пътнически 
услуги, какъвто е например случаят с 
подаръчен ваучер с възможност за избор 
на пакетно туристическо пътуване, 
следва да се считат за туристически 
пакети. Освен това комбинацията от 
пътнически услуги следва да се счита за 
туристически пакет, когато името или 
данните на пътуващия, необходими за 
завършване на резервацията, се 
прехвърлят между търговците най-
късно при потвърждаване на 
резервацията за първата услуга.
Данните, необходими за завършване 
на резервацията, представляват 
данните относно кредитната карта 
или друга информация, необходима за 
получаване на плащане. От друга 
страна, самото прехвърляне на данни, 
например за дестинацията или 
разписанието на пътуването, не 
следва да е достатъчно.

(18) Следва да се поясни също така, че 
договорите, с които даден търговец дава 
право на пътуващия да избира след 
сключването на договора измежду 
подбрани различни видове пътнически 
услуги, какъвто е например случаят с 
подаръчен ваучер с възможност за избор 
на пакетно туристическо пътуване, 
следва да се считат за туристически 
пакети. Освен това комбинацията от 
пътнически услуги следва да се счита за 
туристически пакет, когато името или
данните за резервация на пътуващия, 
необходими за завършване на 
резервацията, се прехвърлят между 
търговците.

Or. en

Изменение 112
Катрин Стайлър
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Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Следва да се поясни също така, че 
договорите, с които даден търговец дава 
право на пътуващия да избира след 
сключването на договора измежду 
подбрани различни видове пътнически 
услуги, какъвто е например случаят с 
подаръчен ваучер с възможност за избор 
на пакетно туристическо пътуване, 
следва да се считат за туристически 
пакети. Освен това комбинацията от 
пътнически услуги следва да се счита за 
туристически пакет, когато името или 
данните на пътуващия, необходими за 
завършване на резервацията, се 
прехвърлят между търговците най-
късно при потвърждаване на 
резервацията за първата услуга.
Данните, необходими за завършване 
на резервацията, представляват 
данните относно кредитната карта 
или друга информация, необходима за 
получаване на плащане. От друга 
страна, самото прехвърляне на данни, 
например за дестинацията или 
разписанието на пътуването, не 
следва да е достатъчно.

(18) Следва да се поясни също така, че 
договорите, с които даден търговец дава 
право на пътуващия да избира след 
сключването на договора измежду 
подбрани различни видове пътнически 
услуги, какъвто е например случаят с 
подаръчен ваучер с възможност за избор 
на пакетно туристическо пътуване, 
следва да се считат за туристически 
пакети. Освен това комбинацията от 
пътнически услуги следва да се счита за 
туристически пакет, когато името или 
данните на пътуващия, необходими за 
завършване на резервацията, се 
прехвърлят между търговците.

Or. en

Обосновка

Прехвърлянето на данни на потребителя между свързани процеси на резервиране 
следва да бъде достатъчно за изготвяне да се създаде ваканционен туристически 
пакет, когато това води до комбинация от най-малко два различни вида пътнически 
услуги в едно и също пътуване. Освен това терминът „данни“ е твърде неясен.

Изменение 113
Филип Жювен
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Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Следва да се поясни също така, че 
договорите, с които даден търговец дава 
право на пътуващия да избира след 
сключването на договора измежду 
подбрани различни видове пътнически 
услуги, какъвто е например случаят с 
подаръчен ваучер с възможност за избор 
на пакетно туристическо пътуване, 
следва да се считат за туристически 
пакети. Освен това комбинацията от 
пътнически услуги следва да се счита за 
туристически пакет, когато името или
данните на пътуващия, необходими за 
завършване на резервацията, се 
прехвърлят между търговците най-
късно при потвърждаване на 
резервацията за първата услуга. 
Данните, необходими за завършване на 
резервацията, представляват данните 
относно кредитната карта или друга 
информация, необходима за получаване 
на плащане. От друга страна, самото 
прехвърляне на данни, например за 
дестинацията или разписанието на 
пътуването, не следва да е достатъчно.

(18) Следва да се поясни също така, че 
договорите, с които даден търговец дава 
право на пътуващия да избира след 
сключването на договора измежду 
подбрани различни видове пътнически 
услуги, какъвто е например случаят с 
подаръчен ваучер с възможност за избор 
на пакетно туристическо пътуване, 
следва да се считат за туристически 
пакети. Освен това комбинацията от 
пътнически услуги следва да се счита за 
туристически пакет, когато личните 
данни на пътуващия, необходими за 
завършване на резервацията, се 
прехвърлят между търговците най-
късно при потвърждаване на 
резервацията за първата услуга по 
електронна поща. Личните данни на 
пътуващия, необходими за завършване 
на резервацията, представляват данните 
относно името, адреса, телефонния 
номер, кредитната карта или друга 
информация на пътуващия, 
необходима за получаване на плащане. 
От друга страна, самото прехвърляне на 
данни, свързани само с пътническата 
услуга, например за дестинацията или 
разписанието на пътуването, без 
прехвърляне на лични данни на 
пътуващия, не следва да е достатъчно.

Or. en

Обосновка

Пояснение за вида на обменяната информация (разграничение между пакетно 
туристическо пътуване, определен в член 3, параграф 2, подточка v), и комбинирана 
пътническа услуга с помощта на посредник, определена в член 3, параграф 5), буква 
б)). Наличието на връзка на уебсайт не може да представлява комбинирана 
пътническа услуга с помощта на посредник (необходимо е минимално прехвърляне на 
информация между търговците, свързана само с резервацията — дати и място). 
Трябва да се изясни съответният срок за потвърждение (получаване на имейл за 
потвърждение), за да се гарантира правна сигурност (определянето на срока оказва 
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въздействие върху това, което следва да се счита за пакетно туристическо пътуване 
или не).

Изменение 114
Хайде Рюле

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Следва да се поясни също така, че 
договорите, с които даден търговец дава 
право на пътуващия да избира след 
сключването на договора измежду 
подбрани различни видове пътнически 
услуги, какъвто е например случаят с 
подаръчен ваучер с възможност за избор 
на пакетно туристическо пътуване, 
следва да се считат за туристически 
пакети. Освен това комбинацията от 
пътнически услуги следва да се счита за 
туристически пакет, когато името или
данните на пътуващия, необходими за 
завършване на резервацията, се 
прехвърлят между търговците най-
късно при потвърждаване на 
резервацията за първата услуга. 
Данните, необходими за завършване на 
резервацията, представляват данните 
относно кредитната карта или друга 
информация, необходима за получаване 
на плащане. От друга страна, самото 
прехвърляне на данни, например за 
дестинацията или разписанието на 
пътуването, не следва да е достатъчно.

(18) Следва да се поясни също така, че 
договорите, с които даден търговец дава
право на пътуващия да избира след 
сключването на договора измежду 
подбрани различни видове пътнически 
услуги, какъвто е например случаят с 
подаръчен ваучер с възможност за избор 
на пакетно туристическо пътуване, 
следва да се считат за туристически 
пакети. Освен това комбинацията от 
пътнически услуги следва да се счита за 
туристически пакет, когато данните, 
необходими за завършване на 
резервацията, се прехвърлят между 
търговците най-късно при 
потвърждаване на резервацията за 
първата услуга. Данните, необходими за 
завършване на резервацията, 
представляват данните относно 
кредитната карта или друга 
информация, необходима за получаване 
на плащане. От друга страна, самото 
прехвърляне на данни, например за 
дестинацията или разписанието на 
пътуването, не следва да е достатъчно.

Or. en

Изменение 115
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Тъй като необходимостта от 
защита на пътуващите при 
краткосрочни пътувания е по-малка, 
и за да се избегне ненужната тежест 
върху търговците, пътуванията с 
продължителност по-малко от 24 
часа, които не включват 
настаняване, както и организираните 
от време на време туристически 
пакети, следва да бъдат изключени 
от обхвата на настоящата 
директива.

заличава се

Or. en

Изменение 116
Анна Хед

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Тъй като необходимостта от 
защита на пътуващите при 
краткосрочни пътувания е по-малка, 
и за да се избегне ненужната тежест 
върху търговците, пътуванията с 
продължителност по-малко от 24 
часа, които не включват 
настаняване, както и организираните 
от време на време туристически 
пакети, следва да бъдат изключени 
от обхвата на настоящата 
директива.

заличава се

Or. sv

Изменение 117
Филип Жювен
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Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Основната характеристика на 
пакетното туристическо пътуване е, че 
поне един търговец отговаря като 
организатор за надлежното изпълнение 
на пакета като цяло. Следователно 
само в случаите, когато друг търговец 
действа като организатор на 
туристически пакет, търговецът —
обикновено пътнически агент, 
работещ в офис или онлайн, — следва 
да може да действа просто като 
търговец на дребно или посредник и да 
не носи отговорност като 
организатор. Дали даден търговец 
действа като организатор за конкретен 
туристически пакет следва да се 
определя в зависимост от участието му 
в създаването на пакета, съгласно 
определението в настоящата директива, 
а не от наименованието, под което 
търговецът осъществява дейността си. 
Когато двама или повече търговци 
отговарят на критерий, според който 
комбинацията от пътнически услуги 
представлява туристически пакет, и те 
не са информирали пътуващия кой от 
тях се явява организатор на 
туристическия пакет, за организатори 
следва да се считат всички съответни 
търговци.

(20) Основната характеристика на 
пакетното туристическо пътуване е, че 
поне един търговец, организаторът 
и/или търговецът на дребно отговаря 
за надлежното изпълнение на пакета 
като цяло. Дали даден търговец действа 
като организатор за конкретен 
туристически пакет следва да се 
определя в зависимост от участието му 
в създаването на пакета, съгласно 
определението в настоящата директива, 
а не от наименованието, под което 
търговецът осъществява дейността си. 
Когато двама или повече търговци 
отговарят на критерий, според който 
комбинацията от пътнически услуги 
представлява туристически пакет, и те 
не са информирали пътуващия кой от 
тях се явява организатор на 
туристическия пакет, за организатори 
следва да се считат всички съответни 
търговци.

Or. en

Обосновка

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States&apos; fragmented 
market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major 
selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.
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Изменение 118
Филип Жювен

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) По отношение на туристическите 
пакети търговците на дребно и 
организаторът следва да отговарят 
съвместно за предоставянето на 
преддоговорна информация. 
Същевременно следва да се поясни, че 
те носят отговорност за грешки в 
резервациите. За улесняване на 
комуникацията, особено при 
трансгранични казуси, пътуващите 
следва да разполагат с възможност да се 
свържат с организатора и чрез търговеца 
на дребно, чрез който са закупили 
туристическия пакет.

(21) По отношение на туристическите 
пакети търговците на дребно и 
организаторът следва да отговарят 
съвместно за предоставянето на 
преддоговорна информация. 
Същевременно следва да се поясни, че 
те носят отговорност за грешки в 
резервациите, в случай че са реално 
ангажирани в процеса на резервиране. 
Поради това търговците на дребно не 
следва да носят отговорност за 
грешки в резервациите, ако те се 
дължат на грешки, допуснати от друг 
търговец, от който са закупени 
допълнителни пътнически услуги чрез 
свързани процеси за онлайн 
резервиране в контекста на 
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник, единствено 
въз основа на прехвърляне на целева 
информация, включително 
дестинацията и периодът на 
пътуване. В този случай търговецът, 
който предоставя допълнителните 
пътнически услуги, следва да носи 
отговорност за грешките, допуснати 
в процеса на резервиране на тези 
услуги. За улесняване на 
комуникацията, особено при 
трансгранични казуси, пътуващите 
следва да разполагат с възможност да се 
свържат с организатора и чрез търговеца 
на дребно, чрез който са закупили 
туристическия пакет.

Or. en
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Обосновка

Търговците на дребно следва да носят отговорност само за грешки в резервациите, 
когато те реално участват в процеса на резервиране. Ако, в случай на комбинирани 
пътнически услуги с помощта на посредник чрез свързани процеси за онлайн 
резервиране, основани на прехвърляне на целева информация между търговците, 
включваща дестинацията и периода на пътуване (вж. изменението на член 3, 
параграф 5), буква б)), търговецът, предоставящ допълнителните услуги, допусне 
грешки в резервацията, той следва да носи отговорност за тези грешки, а не 
търговецът на дребно, който няма контрол върху резервирането на допълнителни 
услуги.

Изменение 119
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Ключовата информация —
например за основните характеристики 
на пътническите услуги или цените, —
предоставена като част от 
преддоговорната информация в 
реклами, на уебсайта на организатора 
или в брошури, следва да е обвързваща, 
освен ако организаторът си е запазил 
правото да прави промени в тези 
елементи и подобни промени се 
съобщават ясно и видимо на пътуващия 
преди сключването на договора. С оглед 
на новите комуникационни 
технологии обаче вече не е 
необходимо да се въвеждат специални 
разпоредби относно брошурите, като 
същевременно е целесъобразно да се 
гарантира, че при определени 
обстоятелства съобщенията за 
промените, засягащи изпълнението на 
договора, се предават между страните 
на траен носител, позволяващ бъдещи 
справки. Винаги следва да има 
възможност за въвеждане на промени в 
посочената ключова информация, ако и 
двете страни по договора изразят 

(23) Ключовата информация —
например за основните характеристики 
на пътническите услуги или цените, —
предоставена като част от 
преддоговорната информация в 
реклами, на уебсайта на организатора 
или в брошури, следва да е обвързваща, 
освен ако организаторът си е запазил 
правото да прави промени в тези 
елементи и подобни промени се 
съобщават ясно и видимо на пътуващия 
преди сключването на договора. 
Съобщенията за промените, засягащи 
изпълнението на договора, трябва 
подходящо да се предават между 
страните на траен носител, позволяващ 
бъдещи справки. Винаги следва да има 
възможност за въвеждане на промени в 
посочената ключова информация, ако и 
двете страни по договора изразят 
изрично съгласие за това.
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изрично съгласие за това.

Or. en

Обосновка

Макар че цифровите съобщения стават все по-популярни, информацията следва да 
остане достъпна на различни носители, за да се гарантира достъпност на всички 
потребители.

Изменение 120
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) С оглед на новите 
комуникационни технологии обаче, 
които могат да помогнат да се
гарантира достъпът на 
потребителите до актуална 
информация в момента на 
резервирането, и нарастващата 
тенденция за онлайн резервиране на 
пакетни туристически пътувания, 
вече няма необходимост от 
специални разпоредби, изискващи 
наличието на печатни брошури.

Or. en

Изменение 121
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Часът на полета следва да бъде 
постоянен елемент на договора и да е 
част от основните характеристики 
на пътуването. Той не следва да се 
променя с повече от 5 часа.
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Or. en

Изменение 122
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Тъй като туристическите пакети 
често се закупуват много преди 
изпълнението им, е възможно да 
настъпят непредвидени събития. По 
тази причина пътуващият следва да има 
право да прехвърля пакета на друго 
пътуващо лице при определени условия. 
В такива случаи организаторът следва 
да разполага с възможност да си 
възстанови направените разходи, 
например ако подизпълнител изисква 
заплащането на такса за промяна на 
името на пътуващия или за анулиране 
на билет за превоз и издаване на нов 
билет. Пътуващите следва да разполагат 
също така с възможността да развалят 
договора по всяко време преди 
започване на изпълнението на 
туристическия пакет, срещу заплащане 
на подходяща неустойка, както и с 
правото да се откажат от договора без 
заплащане на неустойка, ако 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, като война или природно 
бедствие, ще засегне значително 
изпълнението на туристическия пакет. 
По-специално следва да се счита, че е 
налице непредотвратимо събитие от 
извънреден характер, когато надеждни и 
публично достъпни източници, 
например препоръки, изготвени от 
органите на държава членка, съветват да 
не се пътува до съответната дестинация.

(26) Тъй като туристическите пакети 
често се закупуват много преди 
изпълнението им, е възможно да 
настъпят непредвидени събития. По 
тази причина пътуващият следва да има 
право да прехвърля пакета на друго 
пътуващо лице при определени условия. 
В такива случаи организаторът следва 
да разполага с възможност да си 
възстанови направените разходи, 
например ако подизпълнител изисква 
заплащането на такса за промяна на 
името на пътуващия или за анулиране 
на билет за превоз и издаване на нов 
билет. Пътуващите следва да разполагат 
също така с възможността да развалят 
договора по всяко време преди 
започване на изпълнението на 
туристическия пакет, срещу заплащане 
на подходяща неустойка, както и с 
правото да се откажат от договора без 
заплащане на неустойка, ако 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, като война или природно 
бедствие, в това число терористични 
актове, циклони, земетресения и 
пораждаща рискове за пътуващите 
политическа нестабилност, ще 
засегне значително изпълнението на 
туристическия пакет. По-специално 
следва да се счита, че е налице 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, когато надеждни и публично 
достъпни източници, например 
препоръки, изготвени от органите на 
държава членка, съветват да не се 
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пътува до съответната дестинация.

Or. de

Изменение 123
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Тъй като туристическите пакети 
често се закупуват много преди 
изпълнението им, е възможно да 
настъпят непредвидени събития. По 
тази причина пътуващият следва да има 
право да прехвърля пакета на друго 
пътуващо лице при определени условия. 
В такива случаи организаторът следва 
да разполага с възможност да си 
възстанови направените разходи, 
например ако подизпълнител изисква 
заплащането на такса за промяна на 
името на пътуващия или за анулиране 
на билет за превоз и издаване на нов 
билет. Пътуващите следва да разполагат 
също така с възможността да развалят 
договора по всяко време преди 
започване на изпълнението на 
туристическия пакет, срещу заплащане 
на подходяща неустойка, както и с
правото да се откажат от договора без 
заплащане на неустойка, ако 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, като война или природно 
бедствие, ще засегне значително 
изпълнението на туристическия пакет. 
По-специално следва да се счита, че е 
налице непредотвратимо събитие от 
извънреден характер, когато надеждни и 
публично достъпни източници, 
например препоръки, изготвени от 
органите на държава членка, съветват да 
не се пътува до съответната дестинация.

(26) Тъй като туристическите пакети 
често се закупуват много преди 
изпълнението им, е възможно да 
настъпят непредвидени събития. По 
тази причина пътуващият следва да има 
право да прехвърля пакета на друго 
пътуващо лице при определени условия. 
В такива случаи организаторът следва 
да разполага с възможност да си 
възстанови направените разходи, ако 
има такива, например ако 
подизпълнител изисква заплащането на 
такса за промяна на името на пътуващия 
или за анулиране на билет за превоз и 
издаване на нов билет. Пътуващите 
следва да разполагат също така с 
възможността да развалят договора по 
всяко време преди започване на 
изпълнението на туристическия пакет. 
Анулирането може да бъде свързано 
със заплащане на подходяща неустойка,
като в този случай в договора следва 
да бъдат предвидени разумни по 
размер стандартни такси за 
развалянето му. Във всеки случай 
пътуващите имат правото да се 
откажат от договора без заплащане на 
неустойка, ако непредотвратимо 
събитие от извънреден характер, като 
война или природно бедствие, ще 
засегне значително изпълнението на 
туристическия пакет. По-специално 
следва да се счита, че е налице 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, когато надеждни и публично 
достъпни източници, например 
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препоръки, изготвени от органите на 
държава членка, съветват да не се 
пътува до съответната дестинация.

Or. en

Изменение 124
Филип Жювен

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Тъй като туристическите пакети 
често се закупуват много преди 
изпълнението им, е възможно да 
настъпят непредвидени събития. По 
тази причина пътуващият следва да има 
право да прехвърля пакета на друго 
пътуващо лице при определени условия. 
В такива случаи организаторът следва 
да разполага с възможност да си 
възстанови направените разходи, 
например ако подизпълнител изисква 
заплащането на такса за промяна на 
името на пътуващия или за анулиране 
на билет за превоз и издаване на нов 
билет. Пътуващите следва да разполагат 
също така с възможността да развалят 
договора по всяко време преди 
започване на изпълнението на 
туристическия пакет, срещу заплащане 
на подходяща неустойка, както и с 
правото да се откажат от договора без 
заплащане на неустойка, ако 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, като война или природно 
бедствие, ще засегне значително 
изпълнението на туристическия пакет. 
По-специално следва да се счита, че е 
налице непредотвратимо събитие от 
извънреден характер, когато надеждни и 
публично достъпни източници, 
например препоръки, изготвени от 
органите на държава членка, съветват да 

(Не се отнася до българския текст.)
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не се пътува до съответната дестинация.

Or. fr

Обосновка

Изменението се отнася до версията на български език. Необходимо е термините да се 
приведат в съответствие с използваните в Регламент (ЕО) № 261/2004 (права на 
пътниците в случай на отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на 
полети), които се отнасят до „извънредни обстоятелства“ (на английски 
„extraordinary circumstances“).

Изменение 125
Анна Хед

Предложение за директива
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Тъй като туристическите пакети 
често се закупуват много преди 
изпълнението им, е възможно да 
настъпят непредвидени събития. По 
тази причина пътуващият следва да има 
право да прехвърля пакета на друго 
пътуващо лице при определени условия. 
В такива случаи организаторът следва 
да разполага с възможност да си 
възстанови направените разходи, 
например ако подизпълнител изисква 
заплащането на такса за промяна на 
името на пътуващия или за анулиране 
на билет за превоз и издаване на нов 
билет. Пътуващите следва да разполагат 
също така с възможността да развалят 
договора по всяко време преди 
започване на изпълнението на 
туристическия пакет, срещу заплащане 
на подходяща неустойка, както и с 
правото да се откажат от договора без 
заплащане на неустойка, ако 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, като война или природно 
бедствие, ще засегне значително 
изпълнението на туристическия пакет. 

(26) Тъй като туристическите пакети 
често се закупуват много преди 
изпълнението им, е възможно да 
настъпят непредвидени събития. По 
тази причина пътуващият следва да има 
право да прехвърля пакета на друго 
пътуващо лице при определени условия. 
В такива случаи организаторът следва 
да разполага с възможност да си 
възстанови направените разходи, 
например ако подизпълнител изисква 
заплащането на такса за промяна на 
името на пътуващия или за анулиране 
на билет за превоз и издаване на нов 
билет. Пътуващите следва да разполагат 
също така с възможността да развалят 
договора по всяко време преди 
започване на изпълнението на 
туристическия пакет, срещу заплащане 
на подходяща неустойка, както и с 
правото да се откажат от договора без 
заплащане на неустойка, ако 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, като война, терористични 
актове, политическа нестабилност
или природно бедствие, ще засегне 
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По-специално следва да се счита, че е 
налице непредотвратимо събитие от 
извънреден характер, когато надеждни и 
публично достъпни източници, 
например препоръки, изготвени от 
органите на държава членка, съветват да 
не се пътува до съответната дестинация.

значително изпълнението на 
туристическия пакет. По-специално 
следва да се счита, че е налице 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, когато надеждни и публично 
достъпни източници, например 
препоръки, изготвени от органите на 
държава членка, съветват да не се 
пътува до съответната дестинация.

Or. sv

Изменение 126
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) В конкретни ситуации 
организаторът също следва да разполага 
с правото да развали договора преди 
изпълнението на туристическия пакет да 
е започнало и без заплащане на 
неустойка, например ако минималният 
брой участници не е достигнат и 
възможността за такова разваляне е 
била предвидена в договора.

(27) В конкретни ситуации 
организаторът също следва да разполага 
с правото да развали договора преди 
изпълнението на туристическия пакет да 
е започнало и без заплащане на 
неустойка, например ако минималният 
брой участници не е достигнат и 
възможността за такова разваляне е 
била предвидена в договора. В такъв 
случай организаторът следва 
подходящо да информира 
пътуващите, които могат да бъдат 
засегнати от тази клауза.

Or. en

Изменение 127
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Съображение 28
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) В определени случаи на 
организаторите следва да се позволява 
да правят едностранни промени в 
договорите за пакетно туристическо 
пътуване. Пътуващият обаче следва да 
разполага с правото да развали 
договора, ако предложените изменения 
променят значително някоя от 
основните характеристики на 
пътническите услуги. Увеличения на 
цените следва да бъдат възможни само 
ако е настъпила промяна в цената на 
горивото за превоз на пътниците, в 
данъците или таксите, налагани от трета 
страна, която не участва пряко в 
изпълнението на включените 
пътнически услуги, или в обменните 
курсове, отнасящи се до пакета, и ако в 
договора изрично е предвидена 
възможност за промяна на цената както 
във възходяща, така и в низходяща 
посока. Увеличението на цената следва 
да бъде ограничено до 10 % от цената на 
туристическия пакет.

(28) В определени случаи на 
организаторите следва да се позволява 
да правят едностранни промени в 
договорите за пакетно туристическо 
пътуване. Пътуващият обаче следва да 
разполага с правото да развали 
договора, ако предложените изменения 
променят някоя от основните 
характеристики на пътническите услуги. 
Увеличения на цените следва да бъдат 
възможни само ако договорът е бил 
сключен повече от три месеца преди 
неговото начало и ако е настъпила 
промяна в цената на горивото за превоз 
на пътниците, в данъците или таксите, 
налагани от трета страна, която не 
участва пряко в изпълнението на 
включените пътнически услуги, или в 
обменните курсове, отнасящи се до 
пакета, и ако в договора изрично е 
предвидена възможност за промяна на 
цената както във възходяща, така и в 
низходяща посока. Увеличението на 
цената следва да бъде ограничено до 
5 % от цената на туристическия пакет.

Or. en

Изменение 128
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) В определени случаи на 
организаторите следва да се позволява 
да правят едностранни промени в 
договорите за пакетно туристическо 
пътуване. Пътуващият обаче следва да 
разполага с правото да развали 
договора, ако предложените изменения 

(28) В определени случаи на 
организаторите следва да се позволява 
да правят едностранни промени в 
договорите за пакетно туристическо 
пътуване. Пътуващият обаче следва да 
разполага с правото да развали 
договора, ако предложените изменения 
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променят значително някоя от 
основните характеристики на 
пътническите услуги. Увеличения на 
цените следва да бъдат възможни само 
ако е настъпила промяна в цената на 
горивото за превоз на пътниците, в 
данъците или таксите, налагани от трета 
страна, която не участва пряко в 
изпълнението на включените 
пътнически услуги, или в обменните 
курсове, отнасящи се до пакета, и ако в 
договора изрично е предвидена 
възможност за промяна на цената както 
във възходяща, така и в низходяща 
посока. Увеличението на цената следва 
да бъде ограничено до 10 % от цената 
на туристическия пакет.

променят значително някоя от 
основните характеристики на 
пътническите услуги. Увеличения на 
цените следва да бъдат възможни само 
ако е настъпила промяна в цената на 
горивото за превоз на пътниците, в 
данъците или таксите, налагани от трета 
страна, която не участва пряко в 
изпълнението на включените 
пътнически услуги, или в обменните 
курсове, отнасящи се до пакета, и ако в 
договора изрично е предвидена 
възможност за промяна на цената както 
във възходяща, така и в низходяща 
посока. Увеличението на цената следва 
да бъде ограничено до 5% от цената на 
туристическия пакет.

Or. el

Обосновка

Праг от 10 % би създал несъразмерна тежест за пътуващите, особено в случаите, 
когато разходите за конкретен пакет вече са високи и/или в него участват голям брой 
пътуващи, например семейства (като се има предвид, че всеки член на семейството 
ще плаща с 10 % повече).

Изменение 129
Филип Жювен

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) С оглед на последователността е 
целесъобразно разпоредбите на 
настоящата директива да се приведат в 
съответствие с международните 
конвенции, отнасящи се за 
пътническите услуги, и със 
законодателството на Съюза в областта 
на правата на пътниците. Ако 
организаторът бъде подведен под 
отговорност поради неизпълнение или 
неточно изпълнение на услугите, 

(30) С оглед на последователността е 
целесъобразно разпоредбите на 
настоящата директива да се приведат в 
съответствие с международните 
конвенции, отнасящи се за 
пътническите услуги, и със 
законодателството на Съюза в областта 
на правата на пътниците. Ако 
организаторът и/или търговецът на 
дребно бъде подведен под отговорност 
поради неизпълнение или неточно 
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включени в договора за пакетно 
туристическо пътуване, той следва да 
има възможност да се позове на 
ограниченията на отговорността на 
доставчиците на услуги, установени в 
международните конвенции като 
Конвенцията от Монреал от 1999 г. за
уеднаквяване на някои правила за 
международния въздушен превоз18, 
Конвенцията от 1980 г. за 
международни железопътни превози
(COTIF)19 и Атинската конвенция от 
1974 г. относно превоза на пътници и 
личния им багаж по море20. Когато 
поради непредотвратимо събитие от 
извънреден характер е невъзможно да се 
осигури завръщането на пътуващия в 
мястото на отпътуване, задължението на 
организатора да поеме разходите, 
свързани с удължения престой на 
пътуващите в мястото на дестинацията, 
следва да бъде приведено в 
съответствие с предложението на 
Комисията21 за изменение на 
Регламент (ЕО) № 261/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 февруари 2004 г. относно създаване 
на общи правила за обезщетяване и 
помощ на пътниците при отказан достъп 
на борда и отмяна или голямо 
закъснение на полети22.

изпълнение на услугите, включени в 
договора за пакетно туристическо 
пътуване, той и/или търговецът на 
дребно следва да има възможност да се 
позове на ограниченията на 
отговорността на доставчиците на 
услуги, установени в международните 
конвенции като Конвенцията от 
Монреал от 1999 г. за уеднаквяване на 
някои правила за международния 
въздушен превоз18, Конвенцията от 
1980 г. за международни железопътни 
превози (COTIF)19 и Атинската 
конвенция от 1974 г. относно превоза на 
пътници и личния им багаж по море20. 
Когато поради непредотвратимо 
събитие от извънреден характер е 
невъзможно да се осигури завръщането 
на пътуващия в мястото на отпътуване, 
задължението на организатора и/или 
търговеца на дребно да поеме 
разходите, свързани с удължения 
престой на пътуващите в мястото на 
дестинацията, следва да бъде приведено 
в съответствие с предложението на 
Комисията21 за изменение на 
Регламент (ЕО) № 261/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 февруари 2004 г. относно създаване 
на общи правила за обезщетяване и 
помощ на пътниците при отказан достъп 
на борда и отмяна или голямо 
закъснение на полети22.

__________________ __________________
18 2001/539/ЕО: Решение на Съвета от 5 
април 2001 г. относно сключването от 
Европейската общност на Конвенцията 
за уеднаквяване на някои правила за 
международния въздушен превоз 
(Конвенцията от Монреал) (ОВ L 194, 
18.7.2001 г., стр. 38).

18 2001/539/ЕО: Решение на Съвета от 5 
април 2001 г. относно сключването от 
Европейската общност на Конвенцията 
за уеднаквяване на някои правила за 
международния въздушен превоз 
(Конвенцията от Монреал) (ОВ L 194, 
18.7.2001 г., стр. 38).

19 2013/103/ЕС: Решение на Съвета от 16 
юни 2011 г. за подписване и сключване 
на Споразумение между Европейския 
съюз и Междуправителствената 
организация за международни 
железопътни превози за присъединяване 

19 2013/103/ЕС: Решение на Съвета от 16 
юни 2011 г. за подписване и сключване 
на Споразумение между Европейския 
съюз и Междуправителствената 
организация за международни 
железопътни превози за присъединяване 
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на Европейския съюз към Конвенцията 
за международни железопътни превози 
(COTIF) (ОВ L 51, 23.2.2013 г., стр. 1).

на Европейския съюз към Конвенцията 
за международни железопътни превози 
(COTIF) (ОВ L 51, 23.2.2013 г., стр. 1).

20 2012/22/ЕС: Решение на Съвета от 
12 декември 2011 г. относно 
присъединяването на Европейския съюз 
към Протокола от 2002 г. към Атинската 
конвенция относно превоза на пътници 
и личния им багаж по море от 1974 г., с 
изключение на членове 10 и 11 от него 
(ОВ L 8, 12.1.2012 г., стр. 1).

20 2012/22/ЕС: Решение на Съвета от 
12 декември 2011 г. относно 
присъединяването на Европейския съюз 
към Протокола от 2002 г. към Атинската 
конвенция относно превоза на пътници 
и личния им багаж по море от 1974 г., с 
изключение на членове 10 и 11 от него 
(ОВ L 8, 12.1.2012 г., стр. 1).

21 Предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 261/2004 относно създаване на общи 
правила за обезщетяване и помощ на 
пътниците при отказан достъп на борда 
и отмяна или голямо закъснение на 
полети и на Регламент (ЕО) № 2027/97 
относно отговорността на въздушните 
превозвачи при въздушния превоз на 
пътници и техния багаж —
COM/2013/130 final.

21 Предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 261/2004 относно създаване на общи 
правила за обезщетяване и помощ на 
пътниците при отказан достъп на борда 
и отмяна или голямо закъснение на 
полети и на Регламент (ЕО) № 2027/97 
относно отговорността на въздушните 
превозвачи при въздушния превоз на 
пътници и техния багаж —
COM/2013/130 final.

22 OВ L 46, 17.2.2004 г., стp. 1. 22 OВ L 46, 17.2.2004 г., стp. 1.

Or. en

Обосновка

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States&apos; fragmented 
market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major 
selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.

Изменение 130
Филип Жювен

Предложение за директива
Съображение 30
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) С оглед на последователността е 
целесъобразно разпоредбите на 
настоящата директива да се приведат в 
съответствие с международните 
конвенции, отнасящи се за 
пътническите услуги, и със 
законодателството на Съюза в областта 
на правата на пътниците. Ако 
организаторът бъде подведен под 
отговорност поради неизпълнение или 
неточно изпълнение на услугите, 
включени в договора за пакетно 
туристическо пътуване, той следва да 
има възможност да се позове на 
ограниченията на отговорността на 
доставчиците на услуги, установени в 
международните конвенции като 
Конвенцията от Монреал от 1999 г. за 
уеднаквяване на някои правила за 
международния въздушен превоз18, 
Конвенцията от 1980 г. за 
международни железопътни превози 
(COTIF)19 и Атинската конвенция от 
1974 г. относно превоза на пътници и 
личния им багаж по море20. Когато 
поради непредотвратимо събитие от 
извънреден характер е невъзможно да се 
осигури завръщането на пътуващия в 
мястото на отпътуване, задължението на 
организатора да поеме разходите, 
свързани с удължения престой на 
пътуващите в мястото на дестинацията, 
следва да бъде приведено в 
съответствие с предложението на 
Комисията21 за изменение на 
Регламент (ЕО) № 261/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 февруари 2004 г. относно създаване 
на общи правила за обезщетяване и 
помощ на пътниците при отказан достъп 
на борда и отмяна или голямо 
закъснение на полети22.

(Не се отнася до българския текст.)

__________________
18 2001/539/EО: Решение на Съвета от 5 
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април 2001 г. относно сключването от 
Европейската общност на Конвенцията 
за уеднаквяване на някои правила за 
международния въздушен превоз 
(Конвенцията от Монреал) (ОВ L 194, 
18.7.2001 г., стр. 38).
19 2013/103/EС: Решение на Съвета от 16 
юни 2011 г. за подписване и сключване 
на Споразумение между Европейския 
съюз и Междуправителствената 
организация за международни 
железопътни превози за присъединяване 
на Европейския съюз към Конвенцията 
за международни железопътни превози 
(COTIF) (ОВ L 51, 23.2.2013 г., стр. 1).
20 2012/22/EС: Решение на Съвета от 
12 декември 2011 г. относно 
присъединяването на Европейския съюз 
към Протокола от 2002 г. към Атинската 
конвенция относно превоза на пътници 
и личния им багаж по море от 1974 г., с 
изключение на членове 10 и 11 от него 
(ОВ L 8, 12.1.2012 г., стр. 1).
21 Предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 261/2004 относно създаване на общи 
правила за обезщетяване и помощ на 
пътниците при отказан достъп на борда 
и отмяна или голямо закъснение на 
полети и на Регламент (ЕО) № 2027/97 
относно отговорността на въздушните 
превозвачи при въздушния превоз на 
пътници и техния багаж —
COM/2013/130 final.
22 OВ L 46, 17.4.2004 г, стр. 1.

Or. fr

Обосновка

Изменението се отнася до версията на български език. Необходимо е термините да се 
приведат в съответствие с използваните в Регламент (ЕО) № 261/2004 (права на 
пътниците в случай на отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на 
полети), които се отнасят до „извънредни обстоятелства“ (на английски 
„extraordinary circumstances“).
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Изменение 131
Хайде Рюле

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) С оглед на последователността е 
целесъобразно разпоредбите на 
настоящата директива да се приведат в 
съответствие с международните 
конвенции, отнасящи се за 
пътническите услуги, и със 
законодателството на Съюза в областта 
на правата на пътниците. Ако 
организаторът бъде подведен под 
отговорност поради неизпълнение или 
неточно изпълнение на услугите, 
включени в договора за пакетно 
туристическо пътуване, той следва да 
има възможност да се позове на 
ограниченията на отговорността на 
доставчиците на услуги, установени в 
международните конвенции като 
Конвенцията от Монреал от 1999 г. за 
уеднаквяване на някои правила за 
международния въздушен превоз18, 
Конвенцията от 1980 г. за 
международни железопътни превози 
(COTIF)19 и Атинската конвенция от 
1974 г. относно превоза на пътници и 
личния им багаж по море20. Когато 
поради непредотвратимо събитие от 
извънреден характер е невъзможно да се 
осигури завръщането на пътуващия в 
мястото на отпътуване, задължението на 
организатора да поеме разходите, 
свързани с удължения престой на 
пътуващите в мястото на дестинацията, 
следва да бъде приведено в 
съответствие с предложението на 
Комисията21 за изменение на 
Регламент (ЕО) № 261/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 февруари 2004 г. относно създаване 

(30) С оглед на последователността е 
целесъобразно разпоредбите на 
настоящата директива да се приведат в 
съответствие с международните 
конвенции, отнасящи се за 
пътническите услуги, и със 
законодателството на Съюза в областта 
на правата на пътниците, като 
предимство има последното, когато е 
приложимо. Ако организаторът бъде 
подведен под отговорност поради 
неизпълнение или неточно изпълнение 
на услугите, включени в договора за 
пакетно туристическо пътуване, той 
следва да има възможност да се позове 
на ограниченията на отговорността на 
доставчиците на услуги, установени в 
международните конвенции като 
Конвенцията от Монреал от 1999 г. за 
уеднаквяване на някои правила за 
международния въздушен превоз18, 
Конвенцията от 1980 г. за 
международни железопътни превози 
(COTIF)19 и Атинската конвенция от 
1974 г. относно превоза на пътници и 
личния им багаж по море20. Когато 
поради непредотвратимо събитие от 
извънреден характер е невъзможно да се 
осигури завръщането на пътуващия в 
мястото на отпътуване, задължението на 
организатора да поеме разходите, 
свързани с удължения престой на 
пътуващите в мястото на дестинацията, 
следва да бъде приведено в 
съответствие с предложението на 
Комисията21 за изменение на 
Регламент (ЕО) № 261/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
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на общи правила за обезщетяване и 
помощ на пътниците при отказан достъп 
на борда и отмяна или голямо 
закъснение на полети22.

11 февруари 2004 г. относно създаване 
на общи правила за обезщетяване и 
помощ на пътниците при отказан достъп 
на борда и отмяна или голямо 
закъснение на полети22.

__________________ __________________
18 2001/539/ЕО: Решение на Съвета от 5 
април 2001 г. относно сключването от 
Европейската общност на Конвенцията 
за уеднаквяване на някои правила за 
международния въздушен превоз 
(Конвенцията от Монреал) (ОВ L 194, 
18.7.2001 г., стр. 38).

18 2001/539/ЕО: Решение на Съвета от 5 
април 2001 г. относно сключването от 
Европейската общност на Конвенцията 
за уеднаквяване на някои правила за 
международния въздушен превоз 
(Конвенцията от Монреал) (ОВ L 194, 
18.7.2001 г., стр. 38).

19 2013/103/ЕС: Решение на Съвета от 16 
юни 2011 г. за подписване и сключване 
на Споразумение между Европейския 
съюз и Междуправителствената 
организация за международни 
железопътни превози за присъединяване 
на Европейския съюз към Конвенцията 
за международни железопътни превози 
(COTIF) (ОВ L 51, 23.2.2013 г., стр. 1).

19 2013/103/ЕС: Решение на Съвета от 16 
юни 2011 г. за подписване и сключване 
на Споразумение между Европейския 
съюз и Междуправителствената 
организация за международни 
железопътни превози за присъединяване 
на Европейския съюз към Конвенцията 
за международни железопътни превози 
(COTIF) (ОВ L 51, 23.2.2013 г., стр. 1).

20 2012/22/ЕС: Решение на Съвета от 
12 декември 2011 г. относно 
присъединяването на Европейския съюз 
към Протокола от 2002 г. към Атинската 
конвенция относно превоза на пътници 
и личния им багаж по море от 1974 г., с 
изключение на членове 10 и 11 от него 
(ОВ L 8, 12.1.2012 г., стр. 1).

20 2012/22/ЕС: Решение на Съвета от 
12 декември 2011 г. относно 
присъединяването на Европейския съюз 
към Протокола от 2002 г. към Атинската 
конвенция относно превоза на пътници 
и личния им багаж по море от 1974 г., с 
изключение на членове 10 и 11 от него 
(ОВ L 8, 12.1.2012 г., стр. 1).

21 Предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 261/2004 относно създаване на общи 
правила за обезщетяване и помощ на 
пътниците при отказан достъп на борда 
и отмяна или голямо закъснение на 
полети и на Регламент (ЕО) № 2027/97 
относно отговорността на въздушните 
превозвачи при въздушния превоз на 
пътници и техния багаж —
COM/2013/130 final.

21 Предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 261/2004 относно създаване на общи 
правила за обезщетяване и помощ на 
пътниците при отказан достъп на борда 
и отмяна или голямо закъснение на 
полети и на Регламент (ЕО) № 2027/97 
относно отговорността на въздушните 
превозвачи при въздушния превоз на 
пътници и техния багаж —
COM/2013/130 final.

22 OВ L 46, 17.2.2004 г., стp. 1. 22 OВ L 46, 17.2.2004 г., стp. 1.

Or. en
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Изменение 132
Матео Салвини

Предложение за директива
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) С оглед на последователността е 
целесъобразно разпоредбите на 
настоящата директива да се приведат в 
съответствие с международните 
конвенции, отнасящи се за 
пътническите услуги, и със 
законодателството на Съюза в областта 
на правата на пътниците. Ако 
организаторът бъде подведен под 
отговорност поради неизпълнение или 
неточно изпълнение на услугите, 
включени в договора за пакетно 
туристическо пътуване, той следва да 
има възможност да се позове на 
ограниченията на отговорността на 
доставчиците на услуги, установени в 
международните конвенции като 
Конвенцията от Монреал от 1999 г. за 
уеднаквяване на някои правила за 
международния въздушен превоз18, 
Конвенцията от 1980 г. за 
международни железопътни превози 
(COTIF)19 и Атинската конвенция от 
1974 г. относно превоза на пътници и 
личния им багаж по море20. Когато 
поради непредотвратимо събитие от 
извънреден характер е невъзможно да се 
осигури завръщането на пътуващия в 
мястото на отпътуване, задължението на 
организатора да поеме разходите, 
свързани с удължения престой на 
пътуващите в мястото на дестинацията, 
следва да бъде приведено в 
съответствие с предложението на 
Комисията21 за изменение на 
Регламент (ЕО) № 261/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 февруари 2004 г. относно създаване 

(30) С оглед на последователността е 
целесъобразно разпоредбите на 
настоящата директива да се приведат в 
съответствие с международните 
конвенции, отнасящи се за 
пътническите услуги, и със 
законодателството на Съюза в областта 
на правата на пътниците, като 
предимство има последното, когато е 
приложимо. Ако организаторът бъде 
подведен под отговорност поради 
неизпълнение или неточно изпълнение 
на услугите, включени в договора за 
пакетно туристическо пътуване, той 
следва да има възможност да се позове 
на ограниченията на отговорността на 
доставчиците на услуги, установени в 
международните конвенции като 
Конвенцията от Монреал от 1999 г. за 
уеднаквяване на някои правила за 
международния въздушен превоз18, 
Конвенцията от 1980 г. за 
международни железопътни превози 
(COTIF)19 и Атинската конвенция от 
1974 г. относно превоза на пътници и 
личния им багаж по море20. Когато 
поради непредотвратимо събитие от 
извънреден характер е невъзможно да се 
осигури завръщането на пътуващия в 
мястото на отпътуване, задължението на 
организатора да поеме разходите, 
свързани с удължения престой на 
пътуващите в мястото на дестинацията, 
следва да бъде приведено в 
съответствие с предложението на 
Комисията21 за изменение на 
Регламент (ЕО) № 261/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 



AM\1013596BG.doc 45/218 PE526.125v01-00

BG

на общи правила за обезщетяване и 
помощ на пътниците при отказан достъп 
на борда и отмяна или голямо 
закъснение на полети22.

11 февруари 2004 г. относно създаване 
на общи правила за обезщетяване и 
помощ на пътниците при отказан достъп 
на борда и отмяна или голямо 
закъснение на полети22.

__________________ __________________
18 2001/539/ЕО: Решение на Съвета от 5 
април 2001 г. относно сключването от 
Европейската общност на Конвенцията 
за уеднаквяване на някои правила за 
международния въздушен превоз 
(Конвенцията от Монреал) (ОВ L 194, 
18.7.2001 г., стр. 38).

18 2001/539/ЕО: Решение на Съвета от 5 
април 2001 г. относно сключването от 
Европейската общност на Конвенцията 
за уеднаквяване на някои правила за 
международния въздушен превоз 
(Конвенцията от Монреал) (ОВ L 194, 
18.7.2001 г., стр. 38).

19 2013/103/ЕС: Решение на Съвета от 16 
юни 2011 г. за подписване и сключване 
на Споразумение между Европейския 
съюз и Междуправителствената 
организация за международни 
железопътни превози за присъединяване 
на Европейския съюз към Конвенцията 
за международни железопътни превози 
(COTIF) (ОВ L 51, 23.2.2013 г., стр. 1).

19 2013/103/ЕС: Решение на Съвета от 16 
юни 2011 г. за подписване и сключване 
на Споразумение между Европейския 
съюз и Междуправителствената 
организация за международни 
железопътни превози за присъединяване 
на Европейския съюз към Конвенцията 
за международни железопътни превози 
(COTIF) (ОВ L 51, 23.2.2013 г., стр. 1).

20 2012/22/ЕС: Решение на Съвета от 
12 декември 2011 г. относно 
присъединяването на Европейския съюз 
към Протокола от 2002 г. към Атинската 
конвенция относно превоза на пътници 
и личния им багаж по море от 1974 г., с 
изключение на членове 10 и 11 от него 
(ОВ L 8, 12.1.2012 г., стр. 1).

20 2012/22/ЕС: Решение на Съвета от 
12 декември 2011 г. относно 
присъединяването на Европейския съюз 
към Протокола от 2002 г. към Атинската 
конвенция относно превоза на пътници 
и личния им багаж по море от 1974 г., с 
изключение на членове 10 и 11 от него 
(ОВ L 8, 12.1.2012 г., стр. 1).

21 Предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 261/2004 относно създаване на общи 
правила за обезщетяване и помощ на 
пътниците при отказан достъп на борда 
и отмяна или голямо закъснение на 
полети и на Регламент (ЕО) № 2027/97 
относно отговорността на въздушните 
превозвачи при въздушния превоз на 
пътници и техния багаж —
COM/2013/130 final.

21 Предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 261/2004 относно създаване на общи 
правила за обезщетяване и помощ на 
пътниците при отказан достъп на борда 
и отмяна или голямо закъснение на 
полети и на Регламент (ЕО) № 2027/97 
относно отговорността на въздушните 
превозвачи при въздушния превоз на 
пътници и техния багаж —
COM/2013/130 final.

22 OВ L 46, 17.2.2004 г., стp. 1. 22 OВ L 46, 17.2.2004 г., стp. 1.

Or. en
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Обосновка

Приложимите регламенти на ЕС относно правата на пътниците следва да заменят 
Директивата за пакетните туристически пътувания, когато има припокриване на 
специфични разпоредби по отношение на правата на пътниците, пътуващи с 
различните видове транспорт.

Изменение 133
Филип Жювен

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Настоящата директива следва да не 
засяга правата на пътуващите да 
предявяват претенции както съгласно 
настоящата директива, така и съгласно 
всяко друго приложимо 
законодателство на Съюза, така че 
пътуващите ще продължат да 
разполагат с възможността да насочват 
претенции срещу организатора, 
превозвача или всяка друга задължена 
страна или, според случая, срещу 
няколко страни. Следва да се поясни, че 
пътуващите не могат да кумулират 
правата, произтичащи от различни 
правни основания, ако тези права 
защитават един и същ интерес или имат 
една и съща цел. Отговорността на 
организатора не засяга правото му да 
предявява регресни искове срещу трети 
страни, включително от доставчици на 
услуги.

(31) Настоящата директива следва да не 
засяга правата на пътуващите да 
предявяват претенции както съгласно 
настоящата директива, така и съгласно 
всяко друго приложимо 
законодателство на Съюза, така че 
пътуващите ще продължат да 
разполагат с възможността да насочват 
претенции срещу организатора и/или 
търговеца на дребно, превозвача или 
всяка друга задължена страна или, 
според случая, срещу няколко страни. 
Следва да се поясни, че пътуващите не
могат да кумулират правата, 
произтичащи от различни правни 
основания, ако тези права защитават 
един и същ интерес или имат една и 
съща цел. Отговорността на 
организатора и/или търговеца на 
дребно не засяга правото му да 
предявява регресни искове срещу трети 
страни, включително от доставчици на 
услуги. В тази връзка държавите 
членки следва да гарантират, че 
организаторът и търговецът на 
дребно разполагат с адекватни и 
достъпни средства до предявяването 
на регресни искове срещу трети 
страни.

Or. en
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Обосновка

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States&apos; fragmented 
market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major 
selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative. The 
last addition refers to the amendment tabled by Mr Philippe Juvin to Article 20 (means of 
redress).

Изменение 134
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Настоящата директива следва да не 
засяга правата на пътуващите да 
предявяват претенции както съгласно 
настоящата директива, така и съгласно 
всяко друго приложимо 
законодателство на Съюза, така че 
пътуващите ще продължат да 
разполагат с възможността да насочват 
претенции срещу организатора, 
превозвача или всяка друга задължена 
страна или, според случая, срещу 
няколко страни. Следва да се поясни, че 
пътуващите не могат да кумулират 
правата, произтичащи от различни 
правни основания, ако тези права 
защитават един и същ интерес или имат 
една и съща цел. Отговорността на 
организатора не засяга правото му да 
предявява регресни искове срещу трети 
страни, включително от доставчици на 
услуги.

(31) Настоящата директива следва да не 
засяга правата на пътуващите да 
предявяват претенции както съгласно 
настоящата директива, така и съгласно 
всяко друго приложимо 
законодателство на Съюза, така че 
пътуващите ще продължат да 
разполагат с възможността да насочват 
претенции срещу организатора, 
превозвача или всяка друга задължена 
страна или, според случая, срещу 
няколко страни. Следва да се поясни, че 
пътуващите не могат да кумулират 
правата, произтичащи от различни 
правни основания, ако тези права 
защитават един и същ интерес или имат 
една и съща цел. Въпреки това 
необходимостта да се гарантира, че 
пътуващите ще получат подходящо и 
своевременно обезщетение в 
случаите, когато договорът не се 
изпълнява правилно от някоя от 
страните, не следва да налага 
неразумна и непропорционална 
тежест на организаторите и 
търговците на дребно. В допълнение 
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към тяхното задължение да 
отстранят всяка липса на 
съответствие или да платят 
обезщетение на пътуващите, 
организаторите и търговците на 
дребно следва да имат правото да 
предявят регресен иск срещу която и 
да било трета страна, допринесла за 
събитието, довело да плащането на 
обезщетението или изпълнението на 
други задължения. Следователно 
отговорността на организатора и/или 
търговеца на дребно не засяга правото 
му да предявява регресни искове срещу 
трети страни, включително от 
доставчици на услуги.

Or. en

Обосновка

Моля, вж. в тази връзка промените и обосновката към член 20.

Изменение 135
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Държавите членки следва да 
гарантират, че пътуващите, които 
купуват туристически пакет или 
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник са напълно 
защитени в случай на изпадане в 
несъстоятелност на организатора, на 
търговеца на дребно, улеснил 
закупуването на комбинираната
пътническа услуга с помощта на 
посредник, или на който и да е от 
доставчиците на услуги. Държавите 
членки, в които са установени 
организаторите на туристически пакети 
и търговците на дребно, улесняващи 

(34) Държавите членки следва да 
гарантират, че пътуващите, които 
купуват туристически пакет или 
свързана пътническа услуга са напълно 
защитени в случай на изпадане в 
несъстоятелност на организатора, на 
търговеца на дребно, улеснил 
закупуването на свързаната пътническа 
услуга, или на който и да е от 
доставчиците на услуги. Държавите 
членки, в които са установени 
организаторите на туристически пакети 
и търговците на дребно, улесняващи 
закупуването на комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
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закупуването на комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, следва да гарантират, че 
търговците, предлагащи такива 
комбинации от пътнически услуги, 
предоставят гаранции за връщането на 
всички плащания, направени от 
пътуващите, и за тяхното репатриране в 
случай на обявяване в несъстоятелност. 
Като запазват свободата си на преценка 
относно начина, по който да се 
предоставя защитата при 
несъстоятелност, държавите членки 
следва да гарантират, че националните 
им режими за защита при 
несъстоятелност са ефективни и могат 
да осигурят бързо репатриране и 
връщане на платеното на всички 
пътуващи, засегнати от 
несъстоятелността. Изискваната защита 
при несъстоятелност следва да отчита 
действителния финансов риск от 
дейностите на организатора, съответния 
търговец на дребно или доставчик на 
услуги, включително вида на 
комбинацията от пътнически услуги, 
които те продават, предвидимите 
сезонни колебания, както и размера на 
предплащанията и начина, по който те 
са обезпечени. В съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 декември 
2006 г. относно услугите на вътрешния 
пазар25, в случаите, когато защитата при 
несъстоятелност може да бъде 
предоставена под формата на гаранция 
или на застрахователна полица, това 
обезпечение не може да се ограничава 
до удостоверенията, издадени от 
финансови оператори, установени в 
определена държава членка.

посредник, следва да гарантират, че 
търговците, предлагащи такива 
комбинации от пътнически услуги, 
предоставят гаранции за връщането на 
всички плащания, направени от 
пътуващите, и за тяхното репатриране в 
случай на обявяване в несъстоятелност. 
Като запазват свободата си на преценка 
относно начина, по който да се 
предоставя защитата при 
несъстоятелност, държавите членки 
следва да гарантират, че националните 
им режими за защита при 
несъстоятелност са ефективни и могат 
да осигурят бързо репатриране и 
връщане на платеното на всички 
пътуващи, засегнати от 
несъстоятелността. Когато даден 
потребител би предпочел да се 
възползва докрай от туристическия 
си пакет или свързаната пътническа 
услуга, вместо да получи 
възстановяване на сумата в пълен 
размер, защитата при 
несъстоятелност може, когато е 
целесъобразно, да предвижда 
изпълнението на съществуващите 
договори, за да позволи 
продължаването на туристическия 
пакет или свързаната пътническа 
услуга, без това да води до 
допълнителни разходи за 
потребителя. Изискваната защита при 
несъстоятелност следва да отчита 
действителния финансов риск от 
дейностите на организатора, съответния 
търговец на дребно или доставчик на 
услуги, включително вида на 
комбинацията от пътнически услуги, 
които те продават, предвидимите 
сезонни колебания, както и размера на 
предплащанията и начина, по който те 
са обезпечени. В съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 декември 
2006 г. относно услугите на вътрешния 
пазар25, в случаите, когато защитата при 
несъстоятелност може да бъде 
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предоставена под формата на гаранция 
или на застрахователна полица, това 
обезпечение не може да се ограничава 
до удостоверенията, издадени от 
финансови оператори, установени в 
определена държава членка.

__________________ __________________
25ОВ L 376, 27.12.2006, стр. 36. 25ОВ L 376, 27.12.2006, стр. 36.

Or. en

Обосновка

Системите за защита при несъстоятелност следва да притежават гъвкавостта да 
отговарят на предпочитанията на потребителя, когато е възможно. Това включва 
уреждане на изпълнението на съществуващите договори, когато потребителите 
желаят да довършат своята ваканция, или, ако заминаването предстои скоро, да 
запазят съществуващите си планове.

Изменение 136
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Държавите членки следва да 
гарантират, че пътуващите, които 
купуват туристически пакет или 
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник са напълно 
защитени в случай на изпадане в 
несъстоятелност на организатора, на 
търговеца на дребно, улеснил 
закупуването на комбинираната 
пътническа услуга с помощта на 
посредник, или на който и да е от 
доставчиците на услуги. Държавите 
членки, в които са установени 
организаторите на туристически пакети 
и търговците на дребно, улесняващи 
закупуването на комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, следва да гарантират, че 

(34) Държавите членки следва да 
гарантират, че пътуващите, които 
купуват туристически пакет или 
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник са напълно 
защитени в случай на изпадане в 
несъстоятелност на организатора, на 
търговеца на дребно, улеснил 
закупуването на комбинираната 
пътническа услуга с помощта на 
посредник, или на който и да е от 
доставчиците на услуги. Държавите 
членки, в които са установени 
организаторите на туристически пакети 
и търговците на дребно, улесняващи 
закупуването на комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, следва да гарантират, че 
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търговците, предлагащи такива 
комбинации от пътнически услуги, 
предоставят гаранции за връщането на 
всички плащания, направени от 
пътуващите, и за тяхното репатриране в 
случай на обявяване в несъстоятелност. 
Като запазват свободата си на преценка 
относно начина, по който да се 
предоставя защитата при 
несъстоятелност, държавите членки 
следва да гарантират, че националните 
им режими за защита при 
несъстоятелност са ефективни и могат 
да осигурят бързо репатриране и 
връщане на платеното на всички 
пътуващи, засегнати от 
несъстоятелността. Изискваната защита 
при несъстоятелност следва да отчита 
действителния финансов риск от 
дейностите на организатора, съответния 
търговец на дребно или доставчик на 
услуги, включително вида на 
комбинацията от пътнически услуги, 
които те продават, предвидимите 
сезонни колебания, както и размера на 
предплащанията и начина, по който те 
са обезпечени. В съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 декември 
2006 г. относно услугите на вътрешния 
пазар25, в случаите, когато защитата при 
несъстоятелност може да бъде 
предоставена под формата на гаранция 
или на застрахователна полица, това 
обезпечение не може да се ограничава 
до удостоверенията, издадени от 
финансови оператори, установени в 
определена държава членка.

търговците, предлагащи такива 
комбинации от пътнически услуги, 
предоставят гаранции за връщането на 
всички плащания, направени от 
пътуващите, и за тяхното репатриране в 
случай на обявяване в несъстоятелност. 
Като запазват свободата си на преценка 
относно начина, по който да се 
предоставя защитата при 
несъстоятелност, държавите членки 
следва да гарантират, че националните 
им режими за защита при 
несъстоятелност са ефективни и могат 
да осигурят бързо репатриране и 
връщане на платеното на всички 
пътуващи, засегнати от 
несъстоятелността. Когато даден 
потребител би предпочел да се 
възползва докрай от туристическия 
си пакет или свързаната пътническа 
услуга, вместо да получи 
възстановяване на сумата в пълен 
размер, защитата при 
несъстоятелност може, когато е 
целесъобразно, да предвиди 
изпълнението на съществуващите 
договори, за да позволи 
продължаването на туристическия 
пакет или свързаната пътническа 
услуга, но без това да води до 
допълнителни разходи за 
потребителя. Изискваната защита при 
несъстоятелност следва да отчита 
действителния финансов риск от 
дейностите на организатора, съответния 
търговец на дребно или доставчик на 
услуги, включително вида на 
комбинацията от пътнически услуги, 
които те продават, предвидимите 
сезонни колебания, както и размера на 
предплащанията и начина, по който те 
са обезпечени. В съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 декември 
2006 г. относно услугите на вътрешния 
пазар25, в случаите, когато защитата при 
несъстоятелност може да бъде 
предоставена под формата на гаранция 
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или на застрахователна полица, това 
обезпечение не може да се ограничава 
до удостоверенията, издадени от 
финансови оператори, установени в 
определена държава членка.

__________________ __________________
25ОВ L 376, 27.12.2006, стр. 36. 25ОВ L 376, 27.12.2006, стр. 36.

Or. en

Изменение 137
Филип Жювен

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Държавите членки следва да 
гарантират, че пътуващите, които 
купуват туристически пакет или 
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник са напълно 
защитени в случай на изпадане в 
несъстоятелност на организатора, на 
търговеца на дребно, улеснил 
закупуването на комбинираната 
пътническа услуга с помощта на 
посредник, или на който и да е от 
доставчиците на услуги. Държавите 
членки, в които са установени 
организаторите на туристически пакети 
и търговците на дребно, улесняващи 
закупуването на комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, следва да гарантират, че 
търговците, предлагащи такива 
комбинации от пътнически услуги, 
предоставят гаранции за връщането на 
всички плащания, направени от 
пътуващите, и за тяхното репатриране в 
случай на обявяване в несъстоятелност. 
Като запазват свободата си на преценка 
относно начина, по който да се 
предоставя защитата при 

(34) Държавите членки следва да 
гарантират, че пътуващите, които 
купуват туристически пакет или 
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник са напълно 
защитени в случай на изпадане в 
несъстоятелност на организатора и/или 
търговеца на дребно в случай на 
туристически пакет, на търговеца на 
дребно, улеснил закупуването на 
комбинираната пътническа услуга с 
помощта на посредник, или на който и 
да е от доставчиците на услуги. 
Държавите членки, в които са 
установени организаторите и/или 
търговците на дребно на туристически 
пакети и търговците на дребно, 
улесняващи закупуването на 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, следва да 
гарантират, че търговците, предлагащи 
такива комбинации от пътнически 
услуги, предоставят гаранции за 
връщането на всички плащания, 
направени от пътуващите, и за тяхното 
репатриране в случай на обявяване в 
несъстоятелност. Като запазват 
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несъстоятелност, държавите членки 
следва да гарантират, че националните 
им режими за защита при 
несъстоятелност са ефективни и могат 
да осигурят бързо репатриране и 
връщане на платеното на всички 
пътуващи, засегнати от 
несъстоятелността. Изискваната защита 
при несъстоятелност следва да отчита 
действителния финансов риск от 
дейностите на организатора, 
съответния търговец на дребно или
доставчик на услуги, включително 
вида на комбинацията от пътнически 
услуги, които те продават, 
предвидимите сезонни колебания, както 
и размера на предплащанията и начина, 
по който те са обезпечени. В 
съответствие с Директива 2006/123/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 12 декември 2006 г. относно услугите 
на вътрешния пазар25, в случаите, когато 
защитата при несъстоятелност може да 
бъде предоставена под формата на 
гаранция или на застрахователна 
полица, това обезпечение не може да се 
ограничава до удостоверенията, 
издадени от финансови оператори, 
установени в определена държава 
членка.

свободата си на преценка относно 
начина, по който да се предоставя 
защитата при несъстоятелност, 
държавите членки следва да гарантират, 
че националните им режими за защита 
при несъстоятелност са ефективни и 
могат да осигурят бързо репатриране и 
връщане на платеното на всички 
пътуващи, засегнати от 
несъстоятелността. Изискваната защита 
при несъстоятелност следва да отчита 
действителния финансов риск от 
дейностите на организатора и/или 
търговеца на дребно, или доставчика
на услуги, включително вида на 
комбинацията от пътнически услуги, 
които те продават, предвидимите 
сезонни колебания, както и размера на 
предплащанията и начина, по който те 
са обезпечени. В съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 декември 
2006 г. относно услугите на вътрешния 
пазар25, в случаите, когато защитата при 
несъстоятелност може да бъде 
предоставена под формата на гаранция 
или на застрахователна полица, това 
обезпечение не може да се ограничава 
до удостоверенията, издадени от
финансови оператори, установени в 
определена държава членка.

__________________ __________________
25ОВ L 376, 27.12.2006, стр. 36. 25ОВ L 376, 27.12.2006, стр. 36.

Or. en

Обосновка

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States&apos; fragmented 
market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major 
selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative. 
Liability implies adequate protection against insolvency.
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Изменение 138
Иво Белет

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Държавите членки следва да 
гарантират, че пътуващите, които 
купуват туристически пакет или 
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник са напълно 
защитени в случай на изпадане в 
несъстоятелност на организатора, на 
търговеца на дребно, улеснил 
закупуването на комбинираната 
пътническа услуга с помощта на 
посредник, или на който и да е от 
доставчиците на услуги. Държавите 
членки, в които са установени 
организаторите на туристически пакети 
и търговците на дребно, улесняващи 
закупуването на комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, следва да гарантират, че 
търговците, предлагащи такива 
комбинации от пътнически услуги, 
предоставят гаранции за връщането на 
всички плащания, направени от 
пътуващите, и за тяхното репатриране в 
случай на обявяване в несъстоятелност. 
Като запазват свободата си на преценка 
относно начина, по който да се 
предоставя защитата при 
несъстоятелност, държавите членки 
следва да гарантират, че националните 
им режими за защита при 
несъстоятелност са ефективни и могат 
да осигурят бързо репатриране и 
връщане на платеното на всички 
пътуващи, засегнати от 
несъстоятелността. Изискваната защита 
при несъстоятелност следва да отчита 
действителния финансов риск от 
дейностите на организатора, съответния 

(34) Държавите членки следва да 
гарантират, че пътуващите, които 
купуват туристически пакет или 
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник са напълно 
защитени в случай на изпадане в 
несъстоятелност на организатора, на 
търговеца на дребно, улеснил 
закупуването на комбинираната 
пътническа услуга с помощта на 
посредник, или на който и да е от 
доставчиците на услуги. Държавите 
членки, в които са установени 
организаторите на туристически пакети 
и търговците на дребно, улесняващи 
закупуването на комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, следва да гарантират, че 
търговците, предлагащи такива 
комбинации от пътнически услуги, 
предоставят гаранции за връщането на 
всички плащания, направени от 
пътуващите, и за тяхното репатриране в 
случай на обявяване в несъстоятелност. 
Като запазват свободата си на преценка 
относно начина, по който да се 
предоставя защитата при 
несъстоятелност, държавите членки 
следва да гарантират, че техните
режими за защита при несъстоятелност 
са ефективни и могат да осигурят бързо 
репатриране и връщане на платеното на
всички пътуващи, засегнати от 
несъстоятелността. Изискваната защита 
при несъстоятелност следва да отчита 
действителния финансов риск от 
дейностите на организатора, съответния 
търговец на дребно или доставчик на 
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търговец на дребно или доставчик на 
услуги, включително вида на 
комбинацията от пътнически услуги, 
които те продават, предвидимите 
сезонни колебания, както и размера на 
предплащанията и начина, по който те 
са обезпечени. В съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 декември 
2006 г. относно услугите на вътрешния 
пазар25, в случаите, когато защитата при 
несъстоятелност може да бъде 
предоставена под формата на гаранция 
или на застрахователна полица, това 
обезпечение не може да се ограничава 
до удостоверенията, издадени от 
финансови оператори, установени в 
определена държава членка.

услуги, включително вида на 
комбинацията от пътнически услуги, 
които те продават, предвидимите 
сезонни колебания, както и размера на 
предплащанията и начина, по който те 
са обезпечени. В съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 декември 
2006 г. относно услугите на вътрешния 
пазар25, в случаите, когато защитата при 
несъстоятелност може да бъде 
предоставена под формата на гаранция 
или на застрахователна полица, това 
обезпечение не може да се ограничава 
до удостоверенията, издадени от 
финансови оператори, установени в 
определена държава членка.

__________________ __________________
25 OJ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36. 25 OJ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.

Or. nl

Обосновка

Държавите членки ще транспонират настоящата директива на различни 
административни равнища в зависимост от държавната структура.

Изменение 139
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Що се отнася до комбинираните 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, в допълнение към 
задължението за предоставяне на 
защита при несъстоятелност и за 
информиране на пътуващите, че 
отделните доставчици на услуги носят 
самостоятелна отговорност за своето 
изпълнение на договора, съответните 

(36) Що се отнася до комбинираните 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, в допълнение към 
задължението за предоставяне на 
защита при несъстоятелност и оказване 
на съдействие на пътуващи, 
изпаднали в затруднение, и за 
информиране на пътуващите, че 
отделните доставчици на услуги носят 



PE526.125v01-00 56/218 AM\1013596BG.doc

BG

договори са подчинени на общото 
законодателство на Съюза в областта на 
защитата на потребителите и на 
секторното законодателство на Съюза.

самостоятелна отговорност за своето 
изпълнение на договора, съответните 
договори са подчинени на общото 
законодателство на Съюза в областта на 
защитата на потребителите и на 
секторното законодателство на Съюза.

Or. en

Изменение 140
Филип Жювен

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Целесъобразно е пътуващите да 
получат защита в ситуации, когато 
търговец на дребно урежда 
резервацията на туристически пакет или 
на комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник, и допуска
грешки в процеса на резервиране.

(37) Целесъобразно е пътуващите да 
получат защита в ситуации, когато 
организатор или търговец на дребно 
урежда резервацията на туристически 
пакет, или когато търговец на дребно 
урежда резервацията на комбинирана 
пътническа услуга с помощта на 
посредник, и организаторът или 
търговецът на дребно допускат
грешки в процеса на резервиране.

Or. en

Обосновка

Член 19 предвижда, че търговецът на дребно носи отговорност в случай на грешки 
при резервиране (независимо дали търговецът на дребно урежда резервацията на 
туристически пакет или на комбинирана пътническа услуга с помощта на посредник). 
Този член обаче не се отнася до отговорността за грешки при резервиране на 
организатора на туристически пакет, когато последният урежда резервацията 
директно. В този случай организаторите следва също да носят отговорност за 
грешки при резервирането.

Изменение 141
Серджо Гаетано Коферати



AM\1013596BG.doc 57/218 PE526.125v01-00

BG

Предложение за директива
Съображение 37a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37а) Посредством технически 
стандарти Комисията следва да 
разработи два европейски визуални 
индикатора, за да обозначи 
съответно пакетното туристическо 
пътуване и комбинираната 
пътническа услуга с помощта на 
посредник. Тези индикатори няма да 
засягат качеството на договора или 
предлаганите услуги, а само ще 
информират пътуващия дали става 
дума за пакетно туристическо 
пътуване или свързана пътническа 
услуга. Цветовете на тези 
индикатори са зелено за пакетните 
туристически пътувания и жълто за 
свързаните пътнически услуги, които 
демонстрират ясно и непосредствено 
различните равнища на защита и на 
гаранциите, предоставени на 
пътуващия.

Or. en

Изменение 142
Иво Белет

Предложение за директива
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Необходимо е държавите членки да 
въведат санкции в случай на 
нарушаване на националните 
разпоредби, транспониращи настоящата 
директива, и да гарантират тяхното 
прилагане. Санкциите следва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

(39) Необходимо е държавите членки да 
въведат санкции в случай на 
нарушаване на разпоредбите, 
транспониращи настоящата директива, 
и да гарантират тяхното прилагане. 
Санкциите следва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.
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Or. nl

Обосновка

Държавите членки ще транспонират настоящата директива на различни 
административни равнища в зависимост от държавната структура.

Изменение 143
Иво Белет

Предложение за директива
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Съгласно Съвместната политическа 
декларация от 28 септември 2011 г. на
държавите членки и на Комисията 
относно обяснителните документи 
държавите членки са поели 
ангажимент в обосновани случаи да 
прилагат при съобщаването на своите 
мерки за транспониране един или 
повече документи, обясняващи връзката 
между елементите на дадена директива 
и съответстващите им части от
националните инструменти за 
транспониране. По отношение на 
настоящата директива законодателят 
смята, че предоставянето на тези 
документи е обосновано,

(43) Съгласно Съвместната политическа 
декларация на държавите членки и 
Комисията относно обяснителните 
документи от 28 септември 2011 г. 
държавите членки са поели ангажимент 
в обосновани случаи да прилагат към 
съобщението за своите мерки за 
транспониране един или повече 
документи, обясняващи връзката между 
елементите на дадена директива и 
съответстващите им части от
инструментите за транспониране. По 
отношение на настоящата директива 
законодателят смята, че предоставянето 
на тези документи е обосновано,

Or. nl

Обосновка

Държавите членки ще транспонират настоящата директива на различни 
административни равнища в зависимост от държавната структура.

Изменение 144
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Член 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива трябва да 
допринесе за правилното 
функциониране на вътрешния пазар и за 
постигането на високо равнище на 
защита на потребителите чрез 
сближаване на някои аспекти на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки във връзка с 
договорите за пакетни туристически 
пътувания и за комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, сключени между пътуващи и 
търговци.

Настоящата директива трябва да 
допринесе за правилното 
функциониране на вътрешния пазар и за 
постигането на високо равнище на 
защита на потребителите чрез 
сближаване на подходящите аспекти на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки във връзка с 
договорите за пакетни туристически 
пътувания и за комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, сключени между пътуващи и 
търговци.

Or. en

Изменение 145
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива трябва да 
допринесе за правилното 
функциониране на вътрешния пазар и за 
постигането на високо равнище на 
защита на потребителите чрез 
сближаване на някои аспекти на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки във връзка с 
договорите за пакетни туристически 
пътувания и за комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, сключени между пътуващи 
и търговци.

Настоящата директива трябва да 
допринесе за правилното 
функциониране на вътрешния пазар и за 
постигането на високо равнище на 
защита на потребителите чрез 
сближаване на някои аспекти на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки във връзка с 
договорите за пакетни туристически 
пътувания, сключени между пътуващи и 
търговци.

Or. en
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Обосновка

Приложното поле на Директивата за пакетните туристически пътувания следва да 
се ограничи до комбинации от пътнически услуги, които представляват туристически 
пакет. Въвеждането на новото понятие „комбинирана пътническа услуга с помощта 
на посредник“ в настоящата директива би могло да окаже неблагоприятен ефект за 
потребителите и предприятията.

Изменение 146
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага по 
отношение на туристическите пакети, 
предлагани за продажба или продадени 
от търговци на пътуващи лица, с 
изключение на член 17, както и по 
отношение на комбинираните 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, с изключение на 
членове 4—14, член 18 и член 21, 
параграф 1.

1. Настоящата директива се прилага по 
отношение на туристическите пакети, 
предлагани за продажба или продадени 
от търговци на пътуващи лица, с 
изключение на член 17.

Or. en

Обосновка

Приложното поле на Директивата за пакетните туристически пътувания следва да 
се ограничи до комбинации от пътнически услуги, които представляват туристически 
пакет. Въвеждането на новото понятие „комбинирана пътническа услуга с помощта
на посредник“ в настоящата директива би могло да окаже неблагоприятен ефект за 
потребителите и предприятията.

Изменение 147
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага по 
отношение на туристическите пакети, 

1. Настоящата директива се прилага по 
отношение на туристическите пакети, 



AM\1013596BG.doc 61/218 PE526.125v01-00

BG

предлагани за продажба или продадени 
от търговци на пътуващи лица, с 
изключение на член 17, както и по 
отношение на комбинираните 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, с изключение на 
членове 4—14, член 18 и член 21, 
параграф 1.

предлагани за продажба или продадени 
от търговци на пътуващи лица, с 
изключение на член 17.

Or. en

Обосновка

Приложното поле на настоящата директива следва да се ограничи до пакетните 
туристически пътувания. В противен случай се размива границата между това, 
което е включено, и това, което не е.

Изменение 148
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата директива се прилага по 
отношение на туристическите пакети, 
предлагани за продажба или продадени 
от търговци на пътуващи лица, с 
изключение на член 17, както и по 
отношение на комбинираните 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, с изключение на членове 4—
14, член 18 и член 21, параграф 1.

1. Настоящата директива се прилага по 
отношение на туристическите пакети, 
предлагани за продажба или продадени 
от търговци на пътуващи лица, с 
изключение на член 17, както и по 
отношение на комбинираните 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, с изключение на членове 4—
13, член 18 и член 21, параграф 1.

Or. en

Изменение 149
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1 (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен търговците, както е 
определено в точка 7 от член 3, 
държавите членки могат също така 
да наложат на всяка организация с 
нестопанска цел, която изготвя и/или 
продава пакетни услуги, включително 
и такива, организирани от време на 
време, да спазват изискванията в 
настоящата директива, с изключение 
на член 17.

Or. fr

Обосновка

Необходимо да се уточни, че асоциациите и организациите с нестопанска цел не се 
изключват от приложното поле на директивата, особено за да се гарантира, че те 
следва да разполагат с финансова гаранция и могат да гарантират възстановяването 
на средства или репатрирането на техните членове.

Изменение 150
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Освен ако не е посочено друго в 
съответните разпоредби на 
настоящата директива, държавите 
членки могат да приемат или запазят 
в сила по-строги разпоредби в 
обхванатите от настоящата 
директива области, с цел 
гарантиране на по-високо равнище на 
защита на потребителите.

Or. en
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Изменение 151
Анна Хед

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) туристически пакети и 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, обхващащи 
период по-кратък от 24 часа, освен 
ако в тях е включена нощувка;

заличава се

Or. sv

Изменение 152
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) туристически пакети и 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, обхващащи 
период по-кратък от 24 часа, освен 
ако в тях е включена нощувка;

заличава се

Or. en

Изменение 153
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) туристически пакети и комбинирани
пътнически услуги с помощта на 
посредник, обхващащи период по-
кратък от 24 часа, освен ако в тях е 

а) туристически пакети и свързани
пътнически услуги, обхващащи период 
по-кратък от 24 часа, освен ако в тях е 
включена нощувка;
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включена нощувка;

Or. en

Изменение 154
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) туристически пакети и комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, обхващащи период по-
кратък от 24 часа, освен ако в тях е 
включена нощувка;

а) туристически пакети, обхващащи 
период по-кратък от 24 часа, освен ако в 
тях е включена нощувка;

Or. en

Изменение 155
Хайде Рюле

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) туристически пакети и свързани 
пътнически услуги без какъвто и да е 
съставен елемент на превоз;

Or. en

Изменение 156
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква aа (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) туристически пакети и 
комбинирани пътнически услуги, 
които се предлагат или съставят 
например от: благотворителни 
организации, организации с 
нестопанска цел, футболни клубове и 
училища.

Or. en

Изменение 157
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) акцесорни договори за финансови 
услуги;

(б) акцесорни договори за пътнически 
услуги, които се предлагат като 
допълнителни услуги към 
туристическия пакет и могат да се 
закупят допълнително без 
съдействието на организатора, или 
акцесорни договори за финансови 
услуги;

Or. de

Обосновка

Би било неоправдано търговците на дребно да поемат риска да влизат в ролята и на 
организатор, или да се считат за предлагащи свързани с пътуването допълнителни 
услуги, когато те предлагат акцесорна услуга към закупен туристически пакет, 
например билет за превоз до летището. Така търговецът на дребно трябва да носи 
отговорност не само за допълнително закупената услуга, но и за туристическия 
пакет, въпреки че за последния вече носи отговорност организаторът.

Изменение 158
Ема Маккларкин
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Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) туристически пакети и комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, закупени въз основа на 
рамков договор между работодателя 
на пътуващия и търговец, 
специализиран в организирането на
служебни пътувания;

в) туристически пакети и комбинирани 
пътнически услуги с помощта на
посредник, закупени за служебни 
пътувания;

Or. en

Изменение 159
Хайде Рюле

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) туристически пакети и комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, закупени въз основа на 
рамков договор между работодателя 
на пътуващия и търговец, 
специализиран в организирането на
служебни пътувания;

в) туристически пакети и комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, закупени въз основа на 
рамков договор за служебно пътуване 
или от предприятие, от чието име 
пътува пътуващият;

Or. en

Изменение 160
Илдико Гал-Пелц

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) туристически пакети и комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, закупени въз основа на 
рамков договор между работодателя 
на пътуващия и търговец, 

в) туристически пакети и комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, закупени от предприятие, 
от чието име пътува пътуващият, и 
търговец;
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специализиран в организирането на
служебни пътувания;

Or. en

Обосновка

Предложеното изключение засяга само търговците, специализирани в продажбата на 
служебни пътувания, организирани от специализирани дружества, с което се 
създават неравностойни условия за туристическите агенции, които продават както 
пътувания с развлекателна цел, така и служебни пътувания. Съществува 
необходимост от по-недвусмислено изключване на служебните пътувания, като се 
набележат услугите, предоставяни на юридически лица, при които се издава фактура 
на тези лица, а не на пътуващия служебно.

Изменение 161
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) туристически пакети и комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, закупени въз основа на 
рамков договор между работодателя на 
пътуващия и търговец, специализиран в 
организирането на служебни пътувания;

в) туристически пакети, закупени въз 
основа на рамков договор между 
работодателя на пътуващия и търговец, 
специализиран в организирането на 
служебни пътувания;

Or. en

Изменение 162
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) туристически пакети, при които 
не повече от една пътническа услуга 
по смисъла на член 3, параграф 1, 

заличава се
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букви а), б) и в) е комбинирана с 
пътническа услуга по смисъла на 
член 3, параграф 1, буква г), ако 
последната не представлява 
значителна част от туристическия 
пакет; или

Or. en

Изменение 163
Oтмар Карас

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – точка г

Текст, предложен от Комисията Изменение

(г) туристически пакети, при които не 
повече от една пътническа услуга по 
смисъла на член 3, параграф 1, букви а), 
б) и в) е комбинирана с пътническа 
услуга по смисъла на член 3, параграф 1, 
буква г), ако последната не 
представлява значителна част от 
туристическия пакет; или

(г) туристически пакети, при които не 
повече от една пътническа услуга по 
смисъла на член 3, параграф 1, букви а), 
б) и в) е комбинирана с пътнически 
услуги по смисъла на член 3, параграф 1, 
буква г), ако последните не 
представляват значителна част от 
туристическия пакет; или

Or. de

Обосновка

Освобождаването следва да важи и при комбиниране на пътническата услуга с повече 
от една допълнителна спомагателна услуга, като посещение на минерални бани, 
велосипеди под наем и туристически поход с водач, когато тези спомагателни услуги 
не представляват значителна част от туристическия пакет.

Изменение 164
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) туристически пакети, при които не 
повече от една пътническа услуга по 

г) туристически пакети, при които не 
повече от една пътническа услуга по 



AM\1013596BG.doc 69/218 PE526.125v01-00

BG

смисъла на член 3, параграф 1, букви а), 
б) и в) е комбинирана с пътническа 
услуга по смисъла на член 3, параграф 1, 
буква г), ако последната не 
представлява значителна част от 
туристическия пакет; или

смисъла на член 3, параграф 1, букви а), 
б) и в) е комбинирана с пътническа 
услуга по смисъла на член 3, параграф 1, 
буква г), ако последната не 
представлява до 40 % от туристическия 
пакет; или

Or. en

Изменение 165
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – точка г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) туристически пакети, при които не 
повече от една пътническа услуга по 
смисъла на член 3, параграф 1, букви а), 
б) и в) е комбинирана с пътническа 
услуга по смисъла на член 3, параграф 1, 
буква г), ако последната не 
представлява значителна част от 
туристическия пакет; или

г) туристически пакети, при които не 
повече от една пътническа услуга по 
смисъла на член 3, параграф 1, букви а), 
б) и в) е комбинирана с пътническа 
услуга по смисъла на член 3, параграф 1, 
буква г), ако последната не 
представлява значителна част от 
туристическия пакет или е видно, че не 
представлява основна 
характеристика на пътуването; или

Or. de

Обосновка

Когато е видно, че основният елемент е спомагателната услуга, тоест престоят в 
хотел е бил резервиран единствено заради музикалното представление, то тогава 
директивата е приложима. Но когато се отнася до спомагателна услуга, която не 
представлява основен елемент, (гостът има престой от 5 нощувки в града и закупува 
билети за музикално представление за една вечер), тази резервация не следва да бъде 
обхваната от разпоредбите на директивата.

Изменение 166
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) туристически пакети, при които не 
повече от една пътническа услуга по 
смисъла на член 3, параграф 1, букви а), 
б) и в) е комбинирана с пътническа 
услуга по смисъла на член 3, параграф 1, 
буква г), ако последната не 
представлява значителна част от 
туристическия пакет; или

г) туристически пакети, при които не 
повече от една пътническа услуга по 
смисъла на член 3, параграф 1, 
букви а), б) и в) е комбинирана с 
пътническа услуга по смисъла на член 3, 
параграф 1, буква г), ако последната не 
представлява значителна част от 
туристическия пакет или 
спомагателната услуга не се продава
недвусмислено като основен елемент 
на пътуването; или

Or. en

Изменение 167
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) превоз на пътници с автобус, 
железопътен, воден или въздушен 
транспорт, който включва 
настаняване, когато е сигурно, че 
елементът пътуване е водещ и 
когато такъв превоз не се комбинира с 
други пътнически услуги по смисъла 
на член 3, параграф 1, букви б), в) или 
г).

Or. de

Изменение 168
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) служебни пътувания.
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Or. en

Изменение 169
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Член 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a
Държавите членки могат да изберат 
да не приемат необходимите 
разпоредби, за да се съобразят с 
настоящата директива по 
отношение на туристически пакети 
или свързани пътнически услуги, при 
които всички пътнически услуги се 
предоставят в рамките на 
държавата членка, и когато те не 
включват превоз на пътници.

Or. en

Изменение 170
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за директива
Член 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а
Равнище на хармонизация

1. Настоящата директива не 
изключва възможността държавите 
членки да запазят или да приемат по-
строги разпоредби по отношение на 
защита на потребителите, при 
условие че тези разпоредби са 
съвместими с изискванията, които 
правото на ЕС налага на държавите 
членки.
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2. Чрез дерогация от случаите по 
параграф 1, изискванията за 
предоставяне на информация, 
установени в настоящата директива, 
са изчерпателни, но не следва да 
засягат изискванията за 
предоставяне на информация, 
предвидени в друго приложимо 
законодателство на ЕС (вж. 
Директиви 2000/31/ЕО и 2006/123/ЕО, 
както и Регламент (ЕО) № 1107/2006, 
Регламент (ЕО) № 1008/2008, 
Регламент (ЕО) № 1371/2007, 
Регламент (ЕО) № 181/2011, 
Регламент (ЕО) 1177/2010 и 
Регламент (ЕО) № 211/2005).

Or. es

Обосновка

Предложението има за цел да изясни по подходящ начин нивото на хармонизация, 
което включва да се вземат предвид разпоредбите на съображение 24 от 
предложената директива.

Изменение 171
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Член 3 – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „туристически пакет“ означава 
комбинация от най-малко два различни 
вида пътнически услуги за целите на 
едно и също пътуване или ваканция, 
ако:

(2) „туристически пакет“ означава 
комбинация от превоз на пътници и 
най-малко един различен вид 
пътническа услуга за целите на едно и 
също пътуване или ваканция, ако:

Or. en

Изменение 172
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Член 3 – точка 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „туристически пакет“ означава 
комбинация от най-малко два различни 
вида пътнически услуги за целите на 
едно и също пътуване или ваканция, 
ако:

(2) „туристически пакет“ означава 
комбинация от най-малко два различни 
вида пътнически услуги (един от 
които трябва да включва превоз на 
пътници) за целите на едно и също 
пътуване или ваканция, ако:

Or. en

Изменение 173
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 3 – точка 2 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) закупуват от един-единствен пункт за 
продажби в рамките на един и същ 
процес на резервиране,

i) закупуват от един-единствен пункт за 
продажби в рамките на един и същ 
процес на резервиране, в който всички 
услуги са избрани от пътуващия 
преди той да се е съгласил да плати,

Or. en

Обосновка

Това помага да се изясни и разграничи този процес от свързаните пътнически услуги и 
комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник. То също така отразява 
посоченото в съображение 10.

Изменение 174
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Член 3 – точка 2 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) закупуват от един-единствен пункт за 
продажби в рамките на един и същ 

i) закупуват от един-единствен пункт за 
продажби в рамките на един и същ 
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процес на резервиране, процес на резервиране и всички услуги 
са избрани от пътуващия преди той 
да се е съгласил да плати общата 
цена,

Or. en

Изменение 175
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Член 3 – точка 2 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) закупуват от един-единствен пункт 
за продажби в рамките на един и същ 
процес на резервиране,

заличава се

Or. en

Обосновка

Резервирането на планове за пътуване от един-единствен пункт за продажби с един и 
същ процес на резервиране не би представлявало непременно пакетна сделка. В такъв 
случай определението следва да се ограничи до покупка на пътуване, която се 
характеризира с обща цена, включваща всички разходи.

Изменение 176
Анна Хед

Предложение за директива
Член 3 – точка 2 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) закупуват от един-единствен пункт за 
продажби в рамките на един и същ 
процес на резервиране,

i) закупуват от един-единствен пункт за 
продажби, или

Or. sv

Изменение 177
Серджо Гаетано Коферати
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Предложение за директива
Член 3 – точка 2 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) закупуват от един-единствен пункт за 
продажби в рамките на един и същ 
процес на резервиране,

i) закупуват от един-единствен пункт за 
продажби,

Or. en

Изменение 178
Анна Хед

Предложение за директива
Член 3 – точка 2 – буква б – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) предлагат или заплащат на пакетна 
или обща цена,

ii) предлагат или заплащат на пакетна 
или обща цена, или

Or. sv

Изменение 179
Анна Хед

Предложение за директива
Член 3 – точка 2 – буква б – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) рекламират или продават под 
названието „туристически пакет“ или 
под сходно название,

iii) рекламират или продават под 
названието „туристически пакет“ или 
под сходно название, или

Or. sv

Изменение 180
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Член 3 – точка 2 – буква б – подточка iv
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) комбинират след сключването на 
договор, с който търговецът дава 
право на пътуващия да избере 
измежду подбрани различни видове 
пътнически услуги, или

заличава се

Or. en

Изменение 181
Хайде Рюле

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква б – подточка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) закупуват от отделни търговци 
чрез свързани процеси за онлайн 
резервиране, когато името или 
данните на пътуващия, необходими 
за завършване на резервацията, се 
прехвърлят между търговците най-
късно при потвърждаване на 
резервацията за първата услуга;

заличава се

Or. en

Изменение 182
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 3 – точка 2 – буква б – подточка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) закупуват от отделни търговци 
чрез свързани процеси за онлайн 
резервиране, когато името или 
данните на пътуващия, необходими 
за завършване на резервацията, се 
прехвърлят между търговците най-

заличава се
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късно при потвърждаване на 
резервацията за първата услуга;

Or. en

Обосновка

Първите четири критерия за определяне на туристически пакет по смисъла на член 3, 
параграф 2, буква б), отговарят на това, което потребителите и доставчиците на 
пътнически услуги основателно биха счели за туристически пакет. Това не се отнася 
до свързаните процеси за онлайн резервиране, при които две услуги, които са 
взаимосвързани единствено чрез връзки към уебсайтове, се закупуват поотделно от 
различни уебсайтове и от различни доставчици.

Изменение 183
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква б – подточка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) закупуват от отделни търговци 
чрез свързани процеси за онлайн 
резервиране, когато името или 
данните на пътуващия, необходими 
за завършване на резервацията, се 
прехвърлят между търговците най-
късно при потвърждаване на 
резервацията за първата услуга;

заличава се

Or. en

Обосновка

Покупките чрез отделни търговци, свързани единствено чрез процеси за онлайн 
резервиране, се отклоняват от понятието „пакетно туристическо пътуване“, най-
вече защото вероятно липсва цена, която включва всички разходи.

Изменение 184
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква б – подточка v
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Текст, предложен от Комисията Изменение

v) закупуват от отделни търговци чрез 
свързани процеси за онлайн 
резервиране, когато името или данните
на пътуващия, необходими за 
завършване на резервацията, се 
прехвърлят между търговците най-
късно при потвърждаване на 
резервацията за първата услуга;

v) закупуват от отделни търговци чрез 
свързани процеси за онлайн 
резервиране, когато името или други 
данни за резервацията на пътуващия, 
необходими за завършване на 
резервационната сделка, се прехвърлят 
между търговците най-късно при 
потвърждаване на резервацията за 
първата услуга;

Or. en

Изменение 185
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква б – подточка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) закупуват от отделни търговци чрез 
свързани процеси за онлайн 
резервиране, когато името или 
данните на пътуващия, необходими за 
завършване на резервацията, се 
прехвърлят между търговците най-
късно при потвърждаване на 
резервацията за първата услуга;

v) закупуват от отделни търговци чрез 
свързани процеси за онлайн 
резервиране, когато личните данни на 
пътуващия, необходими за завършване 
на резервацията (включително името 
на пътуващия, координатите му за 
връзка и номерът на кредитната му 
карта) и данните, свързани по-
конкретно с първата пътническа 
услуга (включително дестинацията и 
периода на пътуване), се прехвърлят 
между търговците най-късно при 
потвърждаване на резервацията за 
първата услуга по електронна поща;

Or. en

Обосновка

Пояснение за вида на обменяната информация („данни“), по-специално за да се 
направи ясно разграничение между пакетно туристическо пътуване, определено в 
член 3, параграф 2, подточка v), и комбинирана пътническа услуга с помощта на 
посредник, определена в член 3, параграф 5, буква б), тъй като ситуациите изглеждат 



AM\1013596BG.doc 79/218 PE526.125v01-00

BG

подобни. Освен това трябва да се изясни съответният срок за потвърждение
(получаване на имейл за потвърждение), за да се гарантира правна сигурност 
(определянето на срока оказва въздействие върху това, което следва да се счита за 
пакетно туристическо пътуване или не).

Изменение 186
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква б – подточка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) закупуват от отделни търговци чрез 
свързани процеси за онлайн 
резервиране, когато името или данните 
на пътуващия, необходими за 
завършване на резервацията, се 
прехвърлят между търговците най-
късно при потвърждаване на 
резервацията за първата услуга;

v) закупуват от отделни търговци чрез 
свързани процеси за онлайн 
резервиране, когато името или данните 
на пътуващия, необходими за 
завършване на резервацията, се 
прехвърлят между търговците, 
започвайки най-късно при 
потвърждаване на резервацията за 
първата услуга, и когато всички 
договори се сключват в рамките на 
един ден от това потвърждаване;

Or. en

Изменение 187
Анна Хед

Предложение за директива
Член 3 – точка 2 – буква б – подточка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) закупуват от отделни търговци чрез 
свързани процеси за онлайн 
резервиране, когато името или данните 
на пътуващия, необходими за 
завършване на резервацията, се 
прехвърлят между търговците най-
късно при потвърждаване на 
резервацията за първата услуга;

v) закупуват от отделни търговци чрез 
свързани процеси за онлайн или офлайн
резервиране, когато името или данните 
на пътуващия, необходими за 
завършване на резервацията, се 
прехвърлят между търговците най-
късно при потвърждаване на 
резервацията за първата услуга;

Or. sv
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Изменение 188
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2 – буква б – подточка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) закупуват от отделни търговци чрез 
свързани процеси за онлайн 
резервиране, когато името или данните 
на пътуващия, необходими за 
завършване на резервацията, се 
прехвърлят между търговците най-
късно при потвърждаване на 
резервацията за първата услуга;

(Не се отнасят до българския текст.)

Or. en

Изменение 189
Иво Белет

Предложение за директива
Член 3 – точка 3 – буква б – подточка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) закупуват от отделни търговци чрез 
свързани процеси за онлайн 
резервиране, когато името или данните 
на пътуващия, необходими за 
завършване на резервацията, се 
прехвърлят между търговците най-
късно при потвърждаване на 
резервацията за първата услуга;

v) закупуват едновременно от отделни 
търговци чрез свързани процеси за 
онлайн резервиране, когато името или 
данните на пътуващия, необходими за 
завършване на резервацията, се 
прехвърлят между търговците най-
късно при потвърждаване на 
резервацията за първата услуга;

Or. nl

Изменение 190
Матео Салвини



AM\1013596BG.doc 81/218 PE526.125v01-00

BG

Предложение за директива
Член 3 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник“ означава 
комбинация от най-малко два 
различни вида пътнически услуги за 
целите на едно и също пътуване или 
ваканция, като тя не представлява 
туристически пакет и води до 
сключване на самостоятелни 
договори с отделни доставчици на 
пътнически услуги, ако за 
комбинирането се улеснява от 
търговец на дребно:

заличава се

а) чрез отделни резервации, правени в 
рамките на едно-единствено 
посещение или контакт с пункта за 
продажби; или
б) целево, чрез закупуване на 
допълнителни пътнически услуги от 
друг търговец посредством свързани 
процеси за онлайн резервиране най-
късно в момента на потвърждаване 
на резервацията на първата услуга;

Or. en

Обосновка

Приложното поле на Директивата за пакетните туристически пътувания следва да 
се ограничи до комбинации от пътнически услуги, които представляват туристически 
пакет. Поради това въвеждането на новото понятие „комбинирана пътническа 
услуга с помощта на посредник“ в настоящата директива не е оправдано и би могло 
да окаже неблагоприятно въздействие върху потребителите и предприятията. Освен 
това липсата на сигурност относно практическата разлика между понятията 
„туристически пакет“ и „комбинирана пътническа услуга с помощта на посредник“ 
ще внесе допълнително объркване сред потребителите.

Изменение 191
Ема Маккларкин
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Предложение за директива
Член 3 – точка 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник“ означава 
комбинация от най-малко два различни 
вида пътнически услуги за целите на 
едно и също пътуване или ваканция, 
като тя не представлява туристически 
пакет и води до сключване на 
самостоятелни договори с отделни 
доставчици на пътнически услуги, ако 
за комбинирането се улеснява от 
търговец на дребно:

(5) „свързани пътнически услуги“ 
означава комбинация от превоз на 
пътници и най-малко един различен 
вид пътническа услуга за целите на 
едно и също пътуване или ваканция, 
като тя не представлява туристически 
пакет и води до сключване на 
самостоятелни договори с отделни 
доставчици на пътнически услуги, ако 
за комбинирането се улеснява от 
търговец на дребно:

Or. en

Обосновка

Хоризонтално изменение. „Свързани пътнически услуги“ описва по-ясно естеството 
на бизнес модела и ще предотврати недоразумения, които биха могли да възникнат с 
настоящия термин.

Изменение 192
Иво Белет

Предложение за директива
Член 3 – точка 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник“ означава 
комбинация от най-малко два различни 
вида пътнически услуги за целите на 
едно и също пътуване или ваканция, 
като тя не представлява туристически 
пакет и води до сключване на 
самостоятелни договори с отделни 
доставчици на пътнически услуги, ако
за комбинирането се улеснява от 
търговец на дребно:

(6) „комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник“ означава 
комбинация от най-малко два различни 
вида пътнически услуги за целите на 
едно и също пътуване или ваканция, 
като тя не представлява туристически 
пакет и води до сключване на 
самостоятелни договори с отделни 
доставчици на пътнически услуги след 
сключването на първия договор с 
доставчика относно туристическата 
услуга, ако комбинирането се улеснява 
от доставчик или търговец на дребно:
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Or. nl

Изменение 193
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Член 3 – точка 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) чрез отделни резервации, правени в 
рамките на едно-единствено 
посещение или контакт с пункта за 
продажби; или

а) чрез отделни резервации, като 
пътуващият поотделно избира и 
поотделно заплаща услугите; или

Or. en

Изменение 194
Хайде Рюле

Предложение за директива
Член 3 – точка 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) целево, чрез закупуване на 
допълнителни пътнически услуги от 
друг търговец посредством свързани 
процеси за онлайн резервиране най-
късно в момента на потвърждаване на 
резервацията на първата услуга;

б) чрез свързани процеси за онлайн 
резервиране, когато името или друга 
форма на идентификация на 
пътуващия се прехвърлят между 
търговците най-късно в момента на 
потвърждаване на резервацията за
първата услуга;

Or. en

Изменение 195
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 3 – точка 5 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) целево, чрез закупуване на 
допълнителни пътнически услуги от 
друг търговец посредством свързани 
процеси за онлайн резервиране най-
късно в момента на потвърждаване на 
резервацията на първата услуга;

б) целево, чрез закупуване на 
допълнителни пътнически услуги от 
друг търговец посредством свързани 
процеси за онлайн резервиране, които 
предполагат прехвърляне на данни 
между търговците на данни, свързани 
по-конкретно само с първата 
пътническа услуга (включително 
дестинация и период на пътуване), без 
да се прехвърлят личните данни на 
пътуващия, най-късно в момента на 
потвърждаване на резервацията на 
първата услуга по електронна поща;

Or. en

Обосновка

Пояснение за вида на обменяната информация (разграничение между пакетно 
туристическо пътуване, определено в член 3, параграф 2, подточка v), и комбинирана 
пътническа услуга с помощта на посредник, определена в член 3, параграф 5, буква б)). 
Наличието на връзка към уебсайт не може да представлява комбинирана пътническа 
услуга с помощта на посредник (необходимо е минимално прехвърляне на информация 
между търговците, свързана само с резервацията — дестинация и период). Трябва да 
се изясни съответният срок за потвърждение (получаване на имейл за 
потвърждение), за да се гарантира правна сигурност (определянето на срока оказва 
въздействие върху това, което следва да се счита за пакетно туристическо пътуване 
или не).

Изменение 196
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Член 3 – точка 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) целево, чрез закупуване на 
допълнителни пътнически услуги от 
друг търговец посредством свързани 
процеси за онлайн резервиране най-
късно в момента на потвърждаване на 
резервацията на първата услуга;

б) целево, чрез закупуване на 
допълнителни пътнически услуги, 
предлагани от друг търговец 
посредством свързани процеси за 
онлайн резервиране, които започват
най-късно в момента на потвърждаване 
на резервацията на първата услуга и 
приключват не повече от един ден 
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след това потвърждаване;

Or. en

Изменение 197
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 3 – точка 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) целево, чрез закупуване на 
допълнителни пътнически услуги от 
друг търговец посредством свързани 
процеси за онлайн резервиране най-
късно в момента на потвърждаване 
на резервацията на първата услуга;

б) целево, чрез закупуване на 
допълнителни пътнически услуги от 
друг търговец посредством свързани 
процеси за онлайн резервиране;

Or. en

Изменение 198
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 3 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „пътуващ“ означава всяко лице, 
което се стреми да сключи договор, 
попадащ в приложното поле на 
настоящата директива, или което има 
право да пътува въз основа на такъв 
договор, включително лицата, които 
пътуват по служба, доколкото те не 
пътуват въз основа на рамков договор 
с търговец, специализиран в 
организирането на служебни пътувания;

(6) „потребител“ означава всяко лице, 
което се стреми да сключи договор, 
попадащ в приложното поле на 
настоящата директива, или което има 
право да пътува въз основа на такъв 
договор, включително за цели, 
попадащи в обхвата на неговата 
професия („служебни пътувания“), 
при условие че пътуването не е въз 
основа на рамков договор с търговец, 
специализиран в организирането на 
служебни пътувания;

Or. fr
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Обосновка

Следва да се върне определението на „потребител“ от Директива 90/314/EО; 
определението за „пътуващ“ може да се окаже проблематично, особено в случая, 
когато пътуващият не е закупил пътуването.

Изменение 199
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 3 – точка 6а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) „пътуващ“ означава всяко лице, 
което има право да пътува въз основа 
на договор, по силата на приложното 
поле на настоящата директива, 
включително и за цели, попадащи в 
обхвата на неговата професия, 
независимо дали той е 
потребителят, сключил договора, или 
не;

Or. fr

Обосновка

Следва да се адаптира определението за „пътуващ“, което може да се окаже 
проблематично, особено в случая, когато пътуващият не е закупил пътуването, към 
определението за „потребител“ от Директива 90/314/EО, което е възприето отново.

Изменение 200
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 3 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „търговец“ е всяко лице, което
осъществява дейност за целите, 
свързани с неговата търговия, 
стопанска дейност, занаят или 

(7) „търговец“ е всяко лице, което 
продава или предлага за продажба 
пътнически услуги, или улеснява 
закупуването на пътнически услуги, 
било то от свое име или като 
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професия; посредник;

Or. en

Изменение 201
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 3 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „организатор“ означава търговец, 
който комбинира и продава или 
предлага за продажба туристически 
пакети, било то пряко, чрез друг 
търговец или заедно с друг търговец; 
когато повече от един търговец отговаря 
на някой от критериите, посочени в 
параграф 2, буква б), всички такива 
търговци се считат за организатори, 
освен ако един от тях е посочен като 
организатор и пътуващият е 
информиран за това;

(8) „организатор“ означава търговец, 
който комбинира и продава или 
предлага за продажба туристически 
пакети, било то пряко, чрез друг 
търговец или заедно с друг търговец, 
или който улеснява комбинирането и 
закупуването на такива 
туристически пакети; когато повече 
от един търговец отговаря на някой от 
критериите, посочени в параграф 2, 
буква б), всички такива търговци се 
считат за организатори, освен ако един 
от тях е посочен като организатор и 
пътуващият е информиран за това;

Or. en

Обосновка

С това се гарантира, че са взети под внимание всички търговски модели и се 
възпрепятстват „вратичките“.

Изменение 202
Oтмар Карас

Предложение за директива
Член 3 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) „организатор“ означава търговец, 
който комбинира и продава или 

(8) „организатор“ означава лице или
търговец, което/който комбинира и 
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предлага за продажба туристически 
пакети, било то пряко, чрез друг 
търговец или заедно с друг търговец; 
когато повече от един търговец отговаря 
на някой от критериите, посочени в 
параграф 2, буква б), всички такива 
търговци се считат за организатори, 
освен ако един от тях е посочен като 
организатор и пътуващият е 
информиран за това;

продава или предлага за продажба 
туристически пакети, било то пряко, 
чрез друг търговец или заедно с друг 
търговец; когато повече от един 
търговец отговаря на някой от 
критериите, посочени в параграф 2, 
буква б), всички такива търговци се 
считат за организатори, освен ако един 
от тях е посочен като организатор и 
пътуващият е информиран за това;

Or. de

Обосновка

Разпоредбите на директивата трябва да обхващат не само търговците, но и лицата, 
които продават туристически пакети не само временно, като целта е да бъдат 
включени и доставчици на услуги, за които това не представлява търговска дейност. 
„Доставчиците на услуги на черно“ не трябва да създават рискове за защитата на 
потребителите.

Изменение 203
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 3 – точка 9 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) „търговец на дребно“ означава 
търговец, различен от организатора, 
който:

(9) „търговец на дребно“ означава 
търговец, различен от организатора, 
който продава или предлага за 
продажба туристически пакети;

Or. en

Обосновка

Приложното поле на Директивата за пакетните туристически пътувания следва да 
се ограничи до комбинации от пътнически услуги, които представляват туристически 
пакет. Въвеждането на новото понятие „комбинирана пътническа услуга с помощта 
на посредник“ в настоящата директива би могло да има неблагоприятен ефект за 
потребителите и предприятията, като създаде правна несигурност и внесе объркване 
сред потребителите и доставчиците на пътнически услуги.
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Изменение 204
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 3 – точка 9 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) продава или предлага за продажба 
туристически пакети или

заличава се

Or. en

Изменение 205
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 3 – точка 9 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) улеснява закупуването на 
пътнически услуги, които са част от 
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник, като 
съдейства на пътуващите при 
сключването на самостоятелни 
договори за пътнически услуги с 
отделни доставчици на услуги;

заличава се

Or. en

Изменение 206
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Член 3 – точка 9 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) улеснява закупуването на 
пътнически услуги, които са част от 
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник, като 

заличава се
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съдейства на пътуващите при 
сключването на самостоятелни 
договори за пътнически услуги с 
отделни доставчици на услуги;

Or. en

Обосновка

Ако самостоятелните договори с отделни доставчици се сключват със 
самостоятелни цени, не е ясно как това би представлявало пакетно туристическо 
пътуване или би изисквало същата степен на регулиране.

Изменение 207
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Член 3 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „непредотвратимо събитие от 
извънреден характер“ означава 
обстоятелства, които са извън контрола 
на търговеца, чиито последици не биха 
могли да бъдат избегнати, дори да са 
били взети всички разумни мерки;

(11) „непредотвратимо събитие от 
извънреден характер“ означава 
непредвидими обстоятелства, които са 
извън контрола на търговеца, чиито 
последици не биха могли да бъдат 
избегнати, дори да са били взети всички 
разумни мерки;

Or. en

Изменение 208
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 3 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „непредотвратимо събитие от 
извънреден характер“ означава 
обстоятелства, които са извън контрола 
на търговеца, чиито последици не биха 
могли да бъдат избегнати, дори да са 
били взети всички разумни мерки;

(11) „непредотвратимо събитие от 
извънреден характер“ означава 
необичайни и непредвидими 
обстоятелства, които са извън контрола 
на страната, която се позовава на 
тях, чиито последици не биха могли да 
бъдат избегнати, дори да са били 
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положени всички дължими грижи;

Or. en

Изменение 209
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 3 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „непредотвратимо събитие от 
извънреден характер“ означава 
обстоятелства, които са извън контрола 
на търговеца, чиито последици не биха 
могли да бъдат избегнати, дори да са 
били взети всички разумни мерки;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Обосновка

Изменението се отнася до версията на български език. Необходимо е термините да се 
приведат в съответствие с използваните в Регламент (ЕО) № 261/2004 (права на 
пътниците в случай на отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на 
полети), които се отнасят до „извънредни обстоятелства“ (на английски 
„extraordinary circumstances“).

Изменение 210
Илдико Гал-Пелц

Предложение за директива
Член 3 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) „непредотвратимо събитие от 
извънреден характер“ означава 
обстоятелства, които са извън контрола 
на търговеца, чиито последици не биха 
могли да бъдат избегнати, дори да са 
били взети всички разумни мерки;

(11) „непредотвратимо събитие от 
извънреден характер“ означава 
обстоятелства, които са извън контрола 
на търговеца или пътуващия, чиито 
последици не биха могли да бъдат 
избегнати, дори да са били взети всички 
разумни мерки;
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Or. en

Изменение 211
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 3 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „липса на съответствие“
означава липса на изпълнение или 
неточно изпълнение на пътническите 
услуги, включени в туристическия 
пакет.

(12) „неточно изпълнение“ означава 
невъзможност за изпълнение или 
неизпълнение на пътническите услуги
съгласно договора.

Or. en

Обосновка

В предложението на Комисията „липса на съответствие“ заменя понятието „точно 
и неточно изпълнение“, които са термините, използвани в държавите членки през 90-
те години на миналия век. В държавите членки също така съществува съдебна 
практика по отношение на тяхното значение и ефект. Следователно използването на 
„неточно изпълнение“, както е определено и използвано в Директива № 90/314/1990,
следва да се запази.

Изменение 212
Илдико Гал-Пелц

Предложение за директива
Член 3 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „липса на съответствие“ означава 
липса на изпълнение и неточно 
изпълнение на пътническите услуги, 
включени в туристическия пакет.

(12) „липса на съответствие“ означава 
липса на изпълнение или неточно 
изпълнение на пътническите услуги, 
включени в туристическия пакет.

Or. en
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Изменение 213
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Член 3 – точка 12а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) „данни, необходими за 
завършване на резервация“ означава: 
данни за кредитна карта или друга 
информация, необходима за 
получаване на плащане.

Or. en

Изменение 214
Корнелис де Йонг

Предложение за директива
Член 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3a
Равнище на хармонизация

Държавите членки могат да запазват 
или въвеждат в своето национално 
законодателство по-строги 
разпоредби от посочените в 
настоящата директива, с цел 
осигуряване на по-високо равнище на 
защита на потребителите.

Or. en

Изменение 215
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
преди пътуващият да бъде обвързан от 
договор за пакетно туристическо 
пътуване или от съответна оферта, 
организаторът и търговецът на дребно, 
ако пакетът се продава чрез такъв, 
предоставят на пътуващия следната 
информация, доколкото е приложима за 
туристическия пакет:

1. Държавите членки гарантират, че 
преди пътуващият да бъде обвързан от 
договор за пакетно туристическо 
пътуване или от съответна оферта, 
организаторът предоставя на 
пътуващия следната информация, 
доколкото е приложима за 
туристическия пакет:

Or. de

Обосновка

Организаторът е длъжен да предоставя информация, докато търговецът на дребно е 
длъжен при всички случаи да предава тази информация на други лица. Той обаче може 
да носи отговорност само ако допусне грешка във връзка с това.Вж. изменението, 
което създава нов член 4, параграф 1а и изменението на член 19. Ако двамата са 
задължени да предоставят информация, би било неясно кой e отговорното лице, ако 
поради небрежност бъде предоставена различна информация.

Изменение 216
Илдико Гал-Пелц

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) вида, характеристиките и категориите 
на средствата за превоз, местата, 
датите и часовете на отпътуване и 
връщане или, ако часовете все още не 
са определени, приблизителните 
часове на отпътуване и връщане, 
продължителността на междинните 
спирания и местата, където те се 
правят, и транспортните връзки;

ii) посочване на характеристиките и 
категориите на средствата за превоз на 
пътници, които ще се използват в 
хода на изпълнението на пакетното 
туристическо пътуване (например
превоз на багаж, запазване на места), 
по-специално средствата за превоз, 
които ще се използват за отпътуване и 
връщане (редовни или чартърни 
полети), очакваните места и
дати/часове на отпътуване и връщане
(част на деня като минимално 
изискване), и мястото и 
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продължителността на отделните 
части на престоя;

Or. en

Обосновка

Препоръчва се разширяване и затягане на член 4, параграф 1, буква а), подточка ii), 
тъй като средствата за превоз, използвани за отпътуване и връщане, и местата и 
часовете на отпътуване и пристигане са особено важни за пътуващите.

Изменение 217
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) вида, характеристиките и категориите 
на средствата за превоз, местата, датите 
и часовете на отпътуване и връщане 
или, ако часовете все още не са 
определени, приблизителните часове на 
отпътуване и връщане, 
продължителността на междинните 
спирания и местата, където те се правят, 
и транспортните връзки;

ii) вида, характеристиките и категориите 
на средствата за превоз, местата, датите 
и часовете на отпътуване и връщане 
или, ако часовете все още не са 
определени, приблизителните часове на 
отпътуване и връщане, като към края 
те не могат да се отклоняват с 
повече от 3 часа от действителния 
час за отпътуване и връщане,
продължителността на междинните 
спирания и местата, където те се правят, 
и транспортните връзки;

Or. de

Обосновка

Лимитът от 3 часа се въвежда въз основа на разпоредбите на Регламент 261/2004.

Изменение 218
Пабло Ариас Ечеверия

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка iii
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) местоположението, основните 
характеристики и официалната 
категория на местата за настаняване;

iii) местоположението, основните 
характеристики и официалната 
категория на местата за настаняване, 
предоставено от компетентния 
орган на мястото, където се намират 
местата за настаняване;

Or. es

Обосновка

Чести са оплакванията и жалбите на потребителите, които твърдят, че 
предлаганата или рекламираната туристическа категория на определено място за 
настаняване не отговаря на туристическата категория, присъдена от компетентния 
орган. Поради това е уместно да се позволява да фигурира единствено официалната 
туристическа категория, а не избраната по критериите на организатора.

Изменение 219
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква а – подточка vа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

va) дали някоя от пътническите 
услуги ще бъде предоставена на 
пътуващия като част от група, и в 
такъв случай, колко души се 
предвижда да вземат участие;

Or. en

Изменение 220
Mоника Холмайер

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) общата цена на пакета с включени 
данъци, а когато е приложимо и с 
включени всички допълнителни такси, 
налози и други разходи или, ако тези 
разходи не могат да бъдат изчислени 
предварително в достатъчна степен, 
обстоятелството, че на пътуващия може 
да се наложи да заплати такива 
допълнителни разходи;

в) общата цена на пакета с включени 
данъци, а когато е приложимо и с 
включени всички допълнителни такси, 
налози и други разходи или, ако тези 
разходи не могат да бъдат изчислени 
предварително в достатъчна степен, 
обстоятелството, че на пътуващия може 
да се наложи да заплати такива 
допълнителни разходи; общата цена 
трябва да бъде представяна под 
формата на пълна фактура, в която 
по прозрачен начин са описани всички 
разходи за пътническата услуга, по-
конкретно разходи за прехвърляне, 
отмяна или друга промяна в 
пътническите услуги; тази фактура 
трябва да бъде представяна на 
пътуващия най-късно в началото на 
пътуването;

Or. de

Измененение 221
Mоника Холмайер

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) закупената категория при 
резервация, в това число евентуално 
резервирана по-ниска категория, 
представена в прозрачен и ясно 
разпознаваем вид, както и нейната 
наличност и разходите и условията 
при прехвърляне, отмяна или друга 
промяна;

Or. de
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Изменение 222
Moника Холмайер

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква вб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) наличните контингенти в една 
определена категория при резервация, 
в това число евентуално възникващи 
разходи при смяна с друга категория 
при резервация, респективно по-ниска 
категория;

Or. de

Изменение 223
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) минималния брой участници, 
необходим за провеждане на 
предвиденото в туристическия пакет, и 
краен срок за евентуална отмяна, ако 
този брой не е набран, като този срок е 
не по-малко от 20 дни преди започване 
на изпълнението на туристическия 
пакет;

д) минималния брой участници, 
необходим за провеждане на 
предвиденото в туристическия пакет, и 
разумен краен срок за евентуална 
отмяна, ако този брой не е набран преди 
започване на изпълнението на 
туристическия пакет;

Or. en

Обосновка

Неразумно е да се очаква минималният брой за даден туристически пакет да бъде 
набран 20 дни по-рано. Необходимото време следва да се остави на преценката на 
организаторите, но то следва да бъде ясно съобщено на потребителя.

Изменение 224
Серджо Гаетано Коферати
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) минималния брой участници, 
необходим за провеждане на 
предвиденото в туристическия пакет, и 
краен срок за евентуална отмяна, ако 
този брой не е набран, като този срок е 
не по-малко от 20 дни преди започване 
на изпълнението на туристическия 
пакет;

д) минималния брой участници, 
необходим за провеждане на 
предвиденото в туристическия пакет, и 
краен срок за евентуална отмяна, ако 
този брой не е набран, като този срок е 
не по-малко от 30 дни преди започване 
на изпълнението на туристическия 
пакет;

Or. en

Изменение 225
Иво Белет

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) минималния брой участници, 
необходим за провеждане на 
предвиденото в туристическия пакет, и 
краен срок за евентуална отмяна, ако 
този брой не е набран, като този срок е 
не по-малко от 20 дни преди започване 
на изпълнението на туристическия 
пакет;

д) минималния брой участници, 
необходим за провеждане на 
предвиденото в туристическия пакет, и 
краен срок за евентуална отмяна, ако 
този брой не е набран, като този срок е 
не по-малко от 14 дни преди започване 
на изпълнението на туристическия 
пакет;

Or. nl

Обосновка

Тази стойност следва да бъде съобразена с разпоредбите относно отмяната на 
полети в изменението на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи 
правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и 
отмяна или голямо закъснение на полети и на Регламент (ЕО) № 2027/97 относно 
отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и техния 
багаж.
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Изменение 226
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква eа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) информация за възможността да 
бъде включена застрахователна 
полица за покриване на разходите при 
анулиране от страна на потребителя 
или на разходите за репатриране, в 
случай на злополука или заболяване.

Or. en

Изменение 227
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква жa (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) условията за разваляне на 
договора от пътуващия или 
организатора преди началото на 
изпълнението на туристическия 
пакет;

Or. en

Изменение 228
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква жa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) информация за това, че 
пътуващият може да развали 
договора по всяко време, преди да 
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започне изпълнението на 
туристическия пакет, и относно 
приложимата стандартна такса за 
разваляне на договора в разумен 
размер, ако такава такса е предвидена 
в съответствие с член 10, параграф 1.

Or. en

Изменение 229
Пабло Ариас Ечеверия, Луис де Грандес Паскуал, Роса Естарас Ферагут

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква жа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) възможност за прекратяване на 
договора, срокове за прекратяване и, 
когато е уместно, подробности 
относно съответната наказателна 
мярка.

Or. es

Изменение 230
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква жб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) когато е целесъобразно, 
информация относно рисковете, 
произтичащи вследствие на война и 
природни бедствия;

Or. en

Изменение 231
Пабло Ариас Ечеверия, Луис де Грандес Паскуал, Роса Естарас Ферагут
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Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква жб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жб) възможност за прехвърляне на 
пакетното туристическо пътуване 
на друг пътник и евентуални 
ограничения или последици от 
прехвърлянето.

Or. es

Изменение 232
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква жв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жв) когато е целесъобразно, 
информация относно защитата при 
несъстоятелност и застраховката за 
отговорност на организатора.

Or. en

Изменение 233
Пабло Ариас Ечеверия, Луис де Грандес Паскуал, Роса Естарас Ферагут

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка жв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жв) възможността за използване на 
несъдебен механизъм, когато това е 
целесъобразно, за подаване на 
рекламации и жалби, които се 
прилагат спрямо оператора и 
методите за получаване на достъп до 
същия.
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Or. es

Обосновка

Предлага се тези три нови букви да се включат в параграф 1 от настоящия член 4, за 
да позволи на потребителите надлежно да оценяват и сравняват различните 
съществуващи предложения на пазара, което от друга страна ще доведе до засилване 
на конкуренцията между предприятията.

Изменение 234
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква жг (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жг) информация относно 
вътрешните процедури за 
разглеждане на жалби и наличните 
механизми за алтернативно 
разрешаване на спорове в 
съответствие с Директива 
2013/11/EС и механизмите за онлайн 
разрешаване на спорове в 
съответствие с Регламент (ЕС)
№ 524/2013, и за това дали 
търговецът се придържа към 
специфична схема за алтернативно 
разрешаване на спорове или не.

Or. en

Изменение 235
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато туристически пакет се 
продава чрез търговец на дребно, 
последният незабавно трябва да 
предоставя на пътуващия пълната 
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информация, посочена в параграф 1.

Or. de

Обосновка

Последствията от предоставянето на информация по неправилен и погрешен начин са 
посочени в член 19.

Изменение 236
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. При сключен по електронен път 
договор за туристическо пътуване 
организаторът съобщава на 
пътуващия по ясен и виден начин и 
непосредствено преди пътуващият да 
направи резервация за пътуването си, 
информацията, посочена в член 4, 
параграф 1a), букви i)—v), в)—г). Член 
8, параграф 2, алинея 2 от Директива 
2011/83/ЕС се прилага съответно.

Or. de

Обосновка

Именно при сключените по интернет договори за пътуване информацията, която 
трябва да бъде предоставяна на пътуващия преди сключването на договора, е от 
особено значение. При този тип резервации пътуващият често няма контакт с 
физическо лице за контакт и се налага сам да търси нужната за пътуването 
информация на уебсайта. Наличието на конкретни критерии за предоставянето на 
информация улесняват изпълнението на задълженията за предоставяне на 
информация. Разпоредбата се основава на член 8, параграф 2 от Директива 
2011/83/ЕС.

Изменение 237
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2



AM\1013596BG.doc 105/218 PE526.125v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията по параграф 1 се 
предоставя ясно и така, че да е видна.

2. Информацията по параграф 1 се 
предоставя ясно, разбираемо и по виден 
начин.

Or. de

Обосновка

В Директивата за правата на потребителите се казва „ясно и разбираемо“.Очевидно 
това се отнася за представяне по виден начин — това може да бъде и проблем, 
свързан с превод (английски език = prominent). Целта е информацията да бъде ясна и
видна.

Изменение 238
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията по параграф 1 се 
предоставя ясно и така, че да е видна.

2. Информацията по параграф 1 се 
предоставя на траен носител ясно и 
така, че да е видна.

Or. en

Изменение 239
Пабло Ариас Ечеверия, Роса Естарас Ферагут

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията по параграф 1 се 
предоставя ясно и така, че да е видна.

2. Информацията по параграф 1 се 
предоставя ясно и така, че да е 
разбираема.

Or. es
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Обосновка

Предложението има за цел да осигури необходимата съгласуваност с Директивата 
относно правата на потребителите по отношение на начина за предоставяне на 
преддоговорната информация.

Изменение 240
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията по параграф 1 се 
предоставя ясно и така, че да е видна.

2. Информацията по параграф 1 се 
предоставя ясно, достъпно и така, че да 
е видна.

Or. en

Изменение 241
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Задължение на търговеца е да 
представя доказателства за 
изпълнението на определените в 
настоящата глава задължения за 
предоставяне на информация.

Or. de

Обосновка

Тъй като след сключване на договора може да се стигне до разногласия между 
организатора и потребителя във връзка с изпълнението на задълженията за 
предоставяне на информация, в директивата следва да бъде изрично уточнено, че в 
този случай търговецът поема задължението за доказване на това, че е изпълнил
своите задължения за предоставяне на информация, определени в глава II. Съответна 
разпоредба е представена в член 6, параграф 9 от Директива 2011/83/ЕС относно 
правата на потребителите.
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Изменение 242
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
организаторът не може да променя
информацията по член 4, букви а), в), 
г), д) и ж), предоставена на пътуващото 
лице, освен ако си е запазил правото за 
извършване на промени в тази 
информация и уведомява пътуващия 
за всички промени ясно и по виден 
начин преди сключването на договора.

1. Информацията съгласно член 4,
параграф 1, букви а), в), г), д) и ж),
предоставена на пътуващото лице, се 
превръща в съдържание на договора за 
пакетно туристическо пътуване и не 
може да се променя, освен ако
страните по договора изрично не се 
договорят за друго.

Or. de

Обосновка

Формулировката на предложението за директива се тълкува неправилно: веднъж 
предоставена информация не може да се променя. Освен това от текста на 
предложението за директива може да се разбира, че организаторът вече е обвързан с 
договор въз основа на информацията, предоставяна преди сключването на договора. 
Предложението за изменение заимства начина за решение на проблема, определен в 
Директивата относно правата на потребителите във връзка с правата при пакетно 
туристическо пътуване, и по този начин допринася за по-добра съгласуваност в 
рамките на европейското законодателство относно правата на потребителите.

Изменение 243
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
организаторът не може да променя 
информацията по член 4, букви а), в), г), 
д) и ж), предоставена на пътуващото 
лице, освен ако си е запазил правото за 
извършване на промени в тази 

1. Държавите членки гарантират, че 
организаторът не може да променя 
информацията по член 4, букви а), в),
ва), г), д), ж) и жа), предоставена на 
пътуващото лице, освен ако си е запазил 
правото за извършване на промени в 
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информация и уведомява пътуващия за 
всички промени ясно и по виден начин 
преди сключването на договора.

тази информация и уведомява 
пътуващия за всички промени ясно и по 
виден начин преди сключването на 
договора.

Or. en

Изменение 244
Пабло Ариас Ечеверия, Роса Естарас Ферагут

Предложение за директива
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
организаторът не може да променя 
информацията по член 4, букви а), в), г), 
д) и ж), предоставена на пътуващото 
лице, освен ако си е запазил правото за 
извършване на промени в тази 
информация и уведомява пътуващия за 
всички промени ясно и по виден начин 
преди сключването на договора.

1. Държавите членки гарантират, че
организаторът не може да променя 
информацията по член 4, букви а), в), г), 
д) и ж), предоставена на пътуващото 
лице, освен ако си е запазил правото за 
извършване на промени в тази 
информация и уведомява пътуващия за 
всички промени ясно и по разбираем
начин преди сключването на договора.

Or. es

Изменение 245
Илдико Гал-Пелц

Предложение за директива
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако информацията за допълнителните 
налози, такси или други разходи, 
посочени в член 4, буква в), не е 
предоставена преди сключването на 
договора, пътуващият не заплаща тези 
такси, налози или други разходи.

2. Ако информацията за допълнителните 
налози, такси или други разходи, 
посочени в член 4, параграф 1, буква в), 
не е предоставена в писмен вид преди 
сключването на договора, пътуващият 
не заплаща тези такси, налози или други 
разходи. Ако обаче организаторът на 
пътуването обърне внимание на това 
и информира надлежно пътуващия, 
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последният следва да е задължен да 
понесе разходите.

Or. en

Изменение 246
Ханс-Петер Майер, Андреас Шваб

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При сключването на договора или 
непосредствено след това 
организаторът предоставя на пътуващия 
екземпляр от договора или 
потвърждение на договора на траен 
носител.

3. При сключването на договора или 
незабавно след това организаторът 
предоставя на пътуващия екземпляр от 
договора или потвърждение на договора 
на траен носител.

Or. de

Обосновка

Невинаги е възможно потвърждението да бъде предоставено още при сключването 
на договора или непосредствено след това.

Изменение 247
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При сключването на договора или 
непосредствено след това 
организаторът предоставя на пътуващия 
екземпляр от договора или 
потвърждение на договора на траен 
носител.

3. При сключването на договора или 
възможно най-скоро след това 
организаторът предоставя на пътуващия 
екземпляр от договора или 
потвърждение на договора на траен 
носител.

Or. en



PE526.125v01-00 110/218 AM\1013596BG.doc

BG

Обосновка

При резервации, направени по телефона, по пощата или с помощта на други 
дистанционни или онлайн процеси, не винаги е възможно да се предостави 
непосредствено потвърждение.

Изменение 248
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При сключването на договора или 
непосредствено след това организаторът 
предоставя на пътуващия екземпляр от 
договора или потвърждение на договора 
на траен носител.

3. При сключването на договора или 
непосредствено след това организаторът 
предоставя на пътуващия екземпляр от 
договора или потвърждение на 
договора.

Or. en

Обосновка

Тъй като много услуги и сделки вече се извършват онлайн, не следва да е необходимо 
договорът да се предоставя на траен носител, а по-скоро онлайн и във версия за 
печат.

Изменение 249
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 5 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Преддоговорната информация, 
предоставена на пътуващия, е 
обвързваща за организатора и 
съставлява част от договора. 

Or. en

Изменение 250
Катрин Стайлър
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Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
договорите за пакетно туристическо 
пътуване са изготвени на ясен и 
разбираем език и, доколкото са в 
писмена форма, са четливо изписани.

1. Държавите членки гарантират, че 
договорите за пакетно туристическо 
пътуване са изготвени на ясен, 
достъпен и разбираем език и, 
доколкото са в писмена форма, са 
четливо изписани.

Or. en

Изменение 251
Пабло Ариас Ечеверия, Роса Естарас Ферагут

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
договорите за пакетно туристическо 
пътуване са изготвени на ясен и 
разбираем език и, доколкото са в 
писмена форма, са четливо изписани.

1. Държавите членки гарантират, че 
договорите за пакетно туристическо 
пътуване са изготвени на ясен и 
разбираем език и, доколкото са в 
писмена форма, да са четливо изписани.

Or. es

Изменение 252
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изпълнение

2. Договорът или потвърждението на 
договора съдържа цялата информация, 
посочена в член 4. Той съдържа
следната допълнителна информация:

2. Текстът на договора или 
потвърждението на договора трябва да 
пресъздава цялото съдържание на 
договора и по-специално — и 
информацията по член 4, която е 
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станала съдържание на договора. 
Текстът на договора или 
потвърждението съдържа следната 
допълнителна информация:

Or. de

Обосновка

Предложението доуточнява предложението на Комисията, според което 
информацията следва да се съдържа в договора тогава, когато тя е „посочена само в 
член 4“. Договорът обаче може също така да съдържа само действително 
предоставената информация. Това е целта, която постига предложението за 
изменение, като се съобразява с информацията, „която е станала съдържание на 
договора“. Последното следва предложената по-горе разпоредба на член 5, параграф 
1.

Изменение 253
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) специалните изисквания на 
пътуващия, приети от организатора;

а) когато е възможно, специалните 
изисквания на пътуващия, приети от 
организатора;

Or. en

Обосновка

Трябва да има гъвкавост по отношение на специалните изисквания на пътуващия; не 
винаги е възможно обаче организаторът да изпълни всички възможни изисквания и 
следователно не следва да се изисква той да го прави автоматично.

Изменение 254
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация, че организаторът: б) информация, че организаторът и/или 
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търговецът на дребно:

Or. en

Обосновка

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States&apos; fragmented 
market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major 
selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.

Изменение 255
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква б – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) е задължен да окаже съдействие в 
съответствие с член 14, ако 
пътуващият изпадне в затруднение;

заличава се

Or. en

Обосновка

Този параграф не беше заличен, а преместен в буква ба) в резултат от изменението на 
буква б) по предложение на Филип Жювен. Всъщност оказването на съдействие 
(член 14) засяга само организатора, а не търговеца на дребно. Въпреки това 
отговорността за изпълнението на туристическия пакет (член 11) и защитата при 
несъстоятелност (членове 15 и 16) се отнасят и до организатора, и/или до търговеца 
на дребно (при туристическите пакети), и до търговеца на дребно — при 
комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник.

Изменение 256
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква ба (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) информация, че организаторът е 
задължен да окаже съдействие в 
съответствие с член 14, ако 
пътуващият изпадне в затруднение;

Or. en

Обосновка

Този параграф не беше заличен, а преместен в буква б), подточка ii) в резултат от 
изменението на буква б) по предложение на Филип Жювен. Всъщност оказването на 
съдействие (член 14) засяга само организатора, а не търговеца на дребно. Въпреки 
това отговорността за изпълнението на туристическия пакет (член 11) и защитата 
при несъстоятелност (членове 15 и 16) се отнасят и до организатора, и/или до 
търговеца на дребно (при туристическите пакети), и до търговеца на дребно — при 
комбинираните пътнически услуги с помощта на посредник.

Изменение 257
Иво Белет

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) координатите за връзка със 
звеното за контакт, където 
пътуващият може да се оплаче от 
всяка липса на съответствие, 
установена от него на място;

заличава се

Or. nl

Изменение 258
Иво Белет

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква г



AM\1013596BG.doc 115/218 PE526.125v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) името, географския адрес, 
телефонния номер и адреса на 
електронната поща на местния 
представител на организатора или на 
звеното му за контакт, от които 
пътуващият може да поиска 
съдействие в случай на затруднение 
или, ако няма подобни представител 
или звено за контакт, телефонен 
номер за спешни случаи или посочване 
на други начини за връзка с 
организатора;

заличава се

Or. nl

Изменение 259
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) информация, че пътуващият може 
да развали договора по всяко време, 
преди да започне изпълнението на 
туристическия пакет, срещу 
заплащане на подходяща неустойка 
или на стандартна такса за 
разваляне на договора в разумен 
размер, ако такива такси са 
предвидени в съответствие с член 10, 
параграф 1;

заличава се

Or. en

Изменение 260
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква жa (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) името и координатите за връзка 
на всеки превозвач, срещу когото 
пътуващият следва да насочва 
каквито и да било претенции за 
обезщетение съгласно член 12, 
параграф 4;

Or. en

Изменение 261
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията по параграф 2 се 
предоставя ясно и така, че да е видна.

3. Информацията по параграф 2 се 
предоставя ясно, разбираемо и по виден 
начин.

Or. de

Обосновка

Текстът от Директивата относно правата на потребителите е предоставен ясно и 
разбираемо. Но очевидно следва да се разбира предоставяне „по виден начин“.

Изменение 262
Иво Белет

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В разумен срок преди започване на 
изпълнението на туристическия пакет 
организаторът предоставя на пътуващия
необходимите разписки, ваучери или 
билети, заедно с информация относно 

4. В разумен срок преди започване на 
изпълнението на туристическия пакет 
организаторът предоставя на пътуващия
следната информация:
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точните часове на отпътуване, 
междинните спирания, транспортните 
връзки и пристигането.

а) необходимите разписки, ваучери 
или билети, заедно с информация
относно точните часове на отпътуване, 
междинните спирания, транспортните 
връзки и пристигането;

б) координатите за връзка със 
звеното за контакт, където 
пътуващият може да се оплаче от 
всяка липса на съответствие, 
установена от него на място;
в) името, географския адрес, 
телефонния номер и адреса на 
електронната поща на местния 
представител на организатора или на 
звеното му за контакт, от които 
пътуващият може да поиска 
съдействие в случай на затруднение 
или, ако няма подобни представител 
или звено за контакт, телефонен 
номер за спешни случаи или посочване 
на други начини за връзка с 
организатора.

Or. nl

Изменение 263
Анна Хед

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
пътуващият може да прехвърли 
договора на лице, което отговаря на 
всички изисквания, приложими към 
този договор, след като е уведомил чрез 
траен носител организатора в разумен 
срок преди започване на изпълнението 
на туристическия пакет.

1. Държавите членки гарантират, че 
пътуващият може да прехвърли 
договора на лице, което отговаря на 
всички изисквания, приложими към 
този договор, след като е уведомил чрез 
траен носител организатора или 
търговеца на дребно в разумен срок 
преди започване на изпълнението на 



PE526.125v01-00 118/218 AM\1013596BG.doc

BG

туристическия пакет.

Or. sv

Изменение 264
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
пътуващият може да прехвърли 
договора на лице, което отговаря на 
всички изисквания, приложими към 
този договор, след като е уведомил чрез 
траен носител организатора в разумен 
срок преди започване на изпълнението 
на туристическия пакет.

1. Държавите членки гарантират, че 
пътуващият може да прехвърли 
договора на лице, което отговаря на 
всички изисквания, приложими към 
този договор, след като е уведомил чрез 
траен носител организатора или 
търговеца на дребно в разумен срок 
преди започване на изпълнението на 
туристическия пакет.

Or. en

Изменение 265
Адам Белан

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
пътуващият може да прехвърли 
договора на лице, което отговаря на 
всички изисквания, приложими към 
този договор, след като е уведомил чрез 
траен носител организатора в разумен 
срок преди започване на изпълнението 
на туристическия пакет.

1. Държавите членки гарантират, че 
пътуващият може да прехвърли 
договора на лице, което отговаря на 
всички изисквания, приложими към 
този договор, след като е уведомил чрез 
траен носител организатора в разумен 
срок преди започване на изпълнението 
на туристическия пакет, но не по-късно 
от 7 дни преди тръгването.

Or. pl



AM\1013596BG.doc 119/218 PE526.125v01-00

BG

Изменение 266
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Лицето, което прехвърля договора, и 
лицето, на което се прехвърля 
пътуването, са солидарно отговорни за 
заплащане на оставащата сума по 
договора и за всички допълнителни 
такси, налози или други разноски, 
произтичащи от прехвърлянето. Тези 
разноски не могат да бъдат неоправдано 
високи и във всички случаи не могат да 
превишават действителните разходи, 
направени от организатора.

2. Лицето, което прехвърля договора, и 
лицето, на което се прехвърля 
пътуването, следва да бъдат солидарно 
отговорни за заплащане на оставащата 
сума по договора и за всички 
допълнителни такси, налози или други 
разноски, произтичащи от 
прехвърлянето, включително 
разходите на трети страни във 
връзка с развалянето на договора. Тези 
разноски не могат да бъдат неоправдано 
високи и във всички случаи не могат да 
превишават действителните разходи, 
направени от организатора.

Or. en

Обосновка

Пътническите услуги с поименна резервация или индивидуализираните услуги често са 
комбинация от взаимозависими услуги на различни доставчици. В случай на 
прехвърляне на договор, лицето, което го прехвърля, и лицето, на което се прехвърля 
пътуването, следва да бъдат отговорни пред всички доставчици на услугата.

Изменение 267
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Лицето, което прехвърля договора, и 
лицето, на което се прехвърля 
пътуването, са солидарно отговорни за 
заплащане на оставащата сума по 

2. Лицето, което прехвърля договора, и 
лицето, на което се прехвърля 
пътуването, са солидарно отговорни за 
заплащане на оставащата сума по 
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договора и за всички допълнителни 
такси, налози или други разноски, 
произтичащи от прехвърлянето. Тези
разноски не могат да бъдат неоправдано 
високи и във всички случаи не могат да 
превишават действителните разходи, 
направени от организатора.

договора и за всички допълнителни 
такси, налози или други разноски, 
произтичащи от прехвърлянето, ако има 
такива. Организаторът информира 
лицето, което прехвърля договора, и 
лицето, на което се прехвърля 
пътуването, относно евентуалните
разноски по прехвърлянето, които във 
всички случаи не могат да бъдат 
неоправдано високи и не могат да 
превишават действителните разходи, 
направени от организатора.

Or. en

Изменение 268
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Лицето, което прехвърля договора, и 
лицето, на което се прехвърля 
пътуването, са солидарно отговорни за 
заплащане на оставащата сума по 
договора и за всички допълнителни 
такси, налози или други разноски, 
произтичащи от прехвърлянето. Тези 
разноски не могат да бъдат неоправдано 
високи и във всички случаи не могат да 
превишават действителните разходи, 
направени от организатора.

2. Лицето, което прехвърля договора, и 
лицето, на което се прехвърля 
пътуването, са солидарно отговорни за 
заплащане на оставащата сума по 
договора и за всички допълнителни 
такси, налози или други разноски, 
произтичащи от прехвърлянето. Тези 
допълнителни разноски не могат да 
бъдат неоправдано високи и във всички 
случаи не могат да превишават 
действителните разходи, направени от 
организатора.

Or. de

Изменение 269
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
цените не подлежат на промяна, освен 
когато в договора изрично са 
предвидени възможност за увеличаване 
на цените и задължение за организатора 
да намали цените в същата степен, като 
пряко следствие от промени в:

1. Държавите членки гарантират, че 
цените не подлежат на промяна, освен 
когато договорът е сключен по-рано 
от три месеца преди неговото начало 
и в него изрично са предвидени 
възможност за увеличаване на цените и 
задължение за организатора да намали 
цените в същата степен, като пряко 
следствие от промени в:

Or. en

Изменение 270
Илдико Гал-Пелц

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) цената на горивото за превоза на 
пътниците,

а) цената на услугите за превоз на 
пътници, произтичаща от цената на 
горивото за превоза на пътниците,

Or. en

Обосновка

Освен ако самият той не осъществява превоза на пътниците, организаторът не 
следва да възстановява разходите на операторите поотделно, а да им заплати 
таксите, посочени в споразумението или тарифата, които могат да варират във 
времето, в резултат от колебанията в цените на горивото.

Изменение 271
Илдико Гал-Пелц

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) размера на данъците или таксите 
върху включените пътнически услуги, 

б) дължимите суми, данъците или 
таксите, дължими за определени
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наложени от трета страна, която не 
участва пряко в изпълнението на 
туристическия пакет, включително 
туристически такси, такси за кацане или 
такси за отвеждане към или слизане от 
борда в пристанища и летища, или

услуги, включително туристически 
такси, такси за кацане или такси за 
отвеждане към или слизане от борда в 
пристанища и летища, или

Or. en

Изменение 272
Анна Хед

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Увеличението на цените, посочено в 
параграф 1, не може да надвишава 10 %
от цената на туристическия пакет.

2. Увеличението на цените, посочено в 
параграф 1, не може да надвишава 3 %
от цената на туристическия пакет.

Or. sv

Изменение 273
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Увеличението на цените, посочено в 
параграф 1, не може да надвишава 10 %
от цената на туристическия пакет.

2. Увеличението на цените, посочено в 
параграф 1, не може да надвишава 5 %
от цената на туристическия пакет. 
Организаторите са длъжни да 
предоставят съответната 
информация, а пътниците се ползват 
с правата, предвидени в член 9, 
параграф 2.

Or. el
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Обосновка

Праг от 10 % би създал несъразмерна тежест за пътуващите, особено в случаите, 
когато разходите за конкретен пакет вече са високи и/или в него участват голям брой 
пътуващи, например семейства (като се има предвид, че всеки член на семейството 
ще плаща с 10 % повече).

Изменение 274
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Увеличението на цените, посочено в 
параграф 1, не може да надвишава 10 %
от цената на туристическия пакет.

2. Увеличението на цените, посочено в 
параграф 1, не може да надвишава 5 %
от цената на туристическия пакет.

Or. en

Изменение 275
Малгожата Хандзлик, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Увеличението на цените по 
параграф 1 е валидно само ако 
организаторът е уведомил пътуващия за 
него, заедно с обосновка и изчисления, 
представени на траен носител, не по-
късно от 20 дни преди започване на 
изпълнението на туристическия пакет.

3. Увеличението на цените по 
параграф 1 е валидно само ако 
организаторът без излишно забавяне е 
уведомил ясно и разбираемо
пътуващия, на траен носител, не по-
късно от 20 дни преди започване на 
изпълнението на туристическия пакет:
a) за увеличението, заедно с обосновка
и изчисления, и
б) за това, че пътуващият може да 
прекрати договора, без да дължи 
неустойка, в определения разумен 
срок, и че в противен случай 
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увеличението на цените се смята за 
прието.

Or. pl

Обосновка

В случай на увеличение на цените с най-много 10 %, пътникът трябва да има правото 
на отказ без неустойка. Когато пътува например 4-членно семейство, повишаване на 
цените с 10 % може да бъде чувствително за семейния бюджет. Следва да се 
подчертае, че това е договор между две страни, и следва да се изисква съгласието на 
пътника в случай на значителна промяна в споразумението, каквато е цената. Освен 
това цената е една от основните характеристики на туристическите услуги, която 
определя избора на дадената услуга.

Изменение 276
Анна Хед

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Увеличението на цените по 
параграф 1 е валидно само ако 
организаторът е уведомил пътуващия за 
него, заедно с обосновка и изчисления, 
представени на траен носител, не по-
късно от 20 дни преди започване на 
изпълнението на туристическия пакет.

3. Увеличението на цените по 
параграф 1 е валидно само ако 
организаторът е уведомил пътуващия за 
него, заедно с обосновка и изчисления, 
представени на траен носител, не по-
късно от 40 дни преди започване на 
изпълнението на туристическия пакет.

Or. sv

Изменение 277
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Увеличението на цените по 
параграф 1 е валидно само ако 
организаторът е уведомил пътуващия за 

3. Увеличението на цените по 
параграф 1 е валидно само ако 
организаторът е уведомил пътуващия за 
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него, заедно с обосновка и изчисления, 
представени на траен носител, не по-
късно от 20 дни преди започване на 
изпълнението на туристическия пакет.

него, заедно с обосновка и изчисления, 
представени на траен носител, не по-
късно от 30 дни преди започване на 
изпълнението на туристическия пакет.

Or. en

Изменение 278
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Увеличението на цените по 
параграф 1 е валидно само ако 
организаторът е уведомил пътуващия за 
него, заедно с обосновка и изчисления, 
представени на траен носител, не по-
късно от 20 дни преди започване на 
изпълнението на туристическия пакет.

3. Увеличението на цените по 
параграф 1 е валидно само ако 
организаторът е уведомил пътуващия за 
него, заедно с обосновка и изчисления, 
представени на траен носител, не по-
късно от 30 дни преди започване на 
изпълнението на туристическия пакет.

Or. el

Изменение 279
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Ако пътуващият не приеме 
увеличението на цената, посочено в 
параграф 2, той има право да развали 
договора, без да дължи неустойка, 
като се позове на промяната в 
условията на договора.

Or. el
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Обосновка

Настоящото изменение дава право на пътуващите да развалят договора, без да 
дължат неустойка, в случай на увеличение на цената на пакета.

Изменение 280
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
преди започване на изпълнението на 
туристическия пакет организаторът не 
може да изменя едностранно клаузите 
на договора, които не се отнасят до 
цената, освен ако:

1. Държавите членки гарантират, че 
преди започване на изпълнението на 
туристическия пакет организаторът не 
може да изменя едностранно клаузите 
на договора, които не се отнасят до 
цената.

Or. en

Изменение 281
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) организаторът си е запазил това 
право в договора,

заличава се

Or. en

Изменение 282
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) промяната е незначителна и заличава се

Or. en

Изменение 283
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) промяната е незначителна и заличава се

Or. en

Изменение 284
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) организаторът информира 
пътуващия ясно и така, че 
промяната да е видна, върху траен 
носител.

заличава се

Or. en

Изменение 285
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) организаторът информира 
пътуващия ясно и така, че 
промяната да е видна, върху траен 
носител.

заличава се

Or. en

Изменение 286
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако преди започване на изпълнението 
на туристическия пакет организаторът 
бъде принуден да промени значително 
някоя от основните характеристики на 
пътническите услуги по член 4, буква а) 
или някое от специалните изисквания по 
член 6, параграф 2, буква а), той 
информира пътуващия без прекомерно 
забавяне, по ясен и видим начин и на 
траен носител, относно:

2. Ако преди започване на изпълнението 
на туристическия пакет организаторът 
бъде принуден да промени значително 
някоя от основните характеристики на 
пътническите услуги по член 4, буква а) 
или някое от специалните изисквания по 
член 6, параграф 2, буква а), той 
информира пътуващия за предлаганите 
промени без прекомерно забавяне, по 
ясен и видим начин и на траен носител.
Пътуващият има право:

а) да се откаже от договора, без да 
дължи неустойка; или
б) да приеме промените; или
в) да му бъде предложен заместващ 
туристически пакет.

Or. en

Изменение 287
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако преди започване на изпълнението 
на туристическия пакет организаторът 
бъде принуден да промени значително
някоя от основните характеристики на 
пътническите услуги по член 4, буква а) 
или някое от специалните изисквания по 
член 6, параграф 2, буква а), той 
информира пътуващия без прекомерно 
забавяне, по ясен и видим начин и на 
траен носител, относно:

2. Ако преди започване на изпълнението 
на туристическия пакет организаторът 
бъде принуден да промени някоя от 
основните характеристики на 
пътническите услуги по член 4, буква а) 
или някое от специалните изисквания по 
член 6, параграф 2, буква а), той 
информира пътуващия без прекомерно 
забавяне, по ясен и видим начин и на 
траен носител, относно предлаганата 
промяна.

Or. en

Изменение 288
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако преди започване на изпълнението 
на туристическия пакет организаторът 
бъде принуден да промени значително 
някоя от основните характеристики на 
пътническите услуги по член 4, буква а) 
или някое от специалните изисквания по 
член 6, параграф 2, буква а), той 
информира пътуващия без прекомерно 
забавяне, по ясен и видим начин и на 
траен носител, относно:

2. Ако преди започване на изпълнението 
на туристическия пакет организаторът 
бъде принуден да промени значително 
някоя от основните характеристики на 
пътническите услуги по член 4, буква а) 
или някое от специалните изисквания по 
член 6, параграф 2, буква а), той 
информира пътуващия без прекомерно 
забавяне, по ясен и видим начин, 
относно:

Or. en

Изменение 289
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако преди започване на изпълнението 
на туристическия пакет организаторът 
бъде принуден да промени значително 
някоя от основните характеристики на 
пътническите услуги по член 4, буква а) 
или някое от специалните изисквания по 
член 6, параграф 2, буква а), той 
информира пътуващия без прекомерно 
забавяне, по ясен и видим начин и на 
траен носител, относно:

2. Ако преди започване на изпълнението 
на туристическия пакет организаторът 
бъде принуден да промени значително 
някоя от основните характеристики на 
пътническите услуги по член 4, буква а)
или някое от специалните изисквания по 
член 6, параграф 2, буква а), той 
информира пътуващия без прекомерно 
забавяне, по ясен и видим начин и на 
траен носител и при условие, че 
потребителят е предоставил своите 
координати за връзка чрез всякакво 
друго възможно средство за 
комуникация, относно:

Or. fr

Изменение 290
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предлаганите промени и заличава се

Or. en

Изменение 291
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) предлаганите промени и заличава се

Or. en



AM\1013596BG.doc 131/218 PE526.125v01-00

BG

Изменение 292
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обстоятелството, че пътуващият 
има право да развали договора, без да 
дължи неустойка, в рамките на 
определен разумен срок и че в 
противен случай предложената 
промяна ще се счита за приета.

заличава се

Or. en

Изменение 293
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обстоятелството, че пътуващият 
има право да развали договора, без да 
дължи неустойка, в рамките на 
определен разумен срок и че в 
противен случай предложената 
промяна ще се счита за приета.

заличава се

Or. en

Изменение 294
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обстоятелството, че пътуващият 
има право да развали договора, без да 
дължи неустойка, в рамките на 
определен разумен срок и че в противен 
случай предложената промяна ще се 
счита за приета.

б) обстоятелството, че потребителят 
трябва изрично да приеме 
предложеното изменение, в рамките 
на определен разумен срок и че в 
противен случай договорът се смята за 
прекратен.

Or. fr

Обосновка

Значимите промени, които могат да настъпят малко преди началото на пътуването, 
без непременно се даде време за разумен срок за отказ; принципът на мълчаливото 
съгласие изглежда несъразмерен и в противоречие с интересите на потребителя.

Изменение 295
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обстоятелството, че пътуващият има 
право да развали договора, без да дължи 
неустойка, в рамките на определен 
разумен срок и че в противен случай 
предложената промяна ще се счита за 
приета.

б) когато измененията ще променят 
значително състава на 
туристическия пакет, 
обстоятелството, че пътуващият има 
право да развали договора, без да дължи 
неустойка, в рамките на определен 
разумен срок и че в противен случай 
предложената промяна ще се счита за 
приета.

Or. en

Изменение 296
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 9 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В рамките на разумен срок на 
пътуващия се дава правото да приеме 
промените, да се откаже от договора, 
без да дължи неустойка, или да му 
бъде предложен заместващ 
туристически пакет.

Or. en

Изменение 297
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако измененията на договора, 
посочени в параграф 2, водят до по-
ниско качество или стойност на 
туристическия пакет, пътуващият има 
право на съответно намаление на 
цената.

3. Ако измененията на договора или 
заместващият туристически пакет, 
посочени в параграф 2, водят до по-
ниско качество или стойност на 
туристическия пакет, пътуващият има 
право на съответно намаление на 
цената.

Or. en

Изменение 298
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако измененията на договора, 
посочени в параграф 2, водят до по-
ниско качество или стойност на 
туристическия пакет, пътуващият има 
право на съответно намаление на 
цената.

3. Ако измененията на договора или 
заместващият туристически пакет, 
посочени в параграф 2, водят до по-
ниско качество или стойност на 
туристическия пакет, пътуващият има 
право на съответно намаление на 
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цената.

Or. en

Изменение 299
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако договорът бъде развален 
съгласно параграф 2, буква б), 
организаторът възстановява всички 
суми, които е получил от пътуващия, в 
срок от четиринадесет дни след 
развалянето на договора. Пътуващият 
има право да получи обезщетение 
съгласно член 12, доколкото той е 
приложим.

4. Ако договорът бъде развален
вследствие на избор, направен от 
пътуващия съгласно параграф 2, 
организаторът възстановява всички 
суми, които е получил от пътуващия, в 
срок от четиринадесет дни след 
развалянето на договора. Пътуващият 
има право да получи обезщетение 
съгласно член 12, доколкото той е 
приложим.

Or. en

Изменение 300
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако договорът бъде развален 
съгласно параграф 2, буква б), 
организаторът възстановява всички 
суми, които е получил от пътуващия, в 
срок от четиринадесет дни след 
развалянето на договора. Пътуващият 
има право да получи обезщетение 
съгласно член 12, доколкото той е 
приложим.

4. Ако договорът бъде развален 
съгласно параграф 2, буква а), 
организаторът възстановява всички 
суми, които е получил от пътуващия, в 
срок от четиринадесет дни след 
развалянето на договора. Пътуващият 
има право да получи обезщетение 
съгласно член 12, доколкото той е 
приложим.

Or. en
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Изменение 301
Малгожата Хандзлик, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
пътуващият може да развали договора, 
преди изпълнението на туристическия 
пакет да е започнало, срещу заплащане 
на подходяща неустойка на 
организатора. В договора могат да бъдат 
предвидени разумни по размер 
стандартни такси за разваляне на 
договора, изчислени с оглед на момента, 
в който се прави развалянето, и в 
зависимост от обичайните икономии на 
разходи и приходите, който се 
реализират вследствие на предлагането 
на въпросните пътнически услуги по 
други канали. При липса на стандартни 
такси за разваляне на договора размерът 
на неустойката съответства на цената на 
туристическия пакет, от която се 
приспадат спестените от организатора 
разходи.

1. Държавите членки гарантират, че 
пътуващият може да развали договора, 
преди изпълнението на туристическия 
пакет да е започнало, срещу заплащане 
на подходяща неустойка на 
организатора. В договора могат да бъдат 
предвидени разумни по размер 
стандартни такси за разваляне на 
договора, изчислени с оглед на момента, 
в който се прави развалянето, и в 
зависимост от обичайните икономии на 
разходи и приходите, който се 
реализират вследствие на предлагането 
на въпросните пътнически услуги по 
други канали. При липса на стандартни 
такси за разваляне на договора размерът 
на неустойката съответства на цената на 
туристическия пакет, от която се 
приспадат спестените от организатора 
разходи. По желание на клиента 
организаторът представя подробно 
изчисление на размера на 
обезщетението, включително 
размера на стандартните такси.

Or. pl

Обосновка

Често т.нар. стандартни такси за прекратяване на договора не отразяват 
действителните разходи, направени от оператора, и могат да се окажат по-големи 
от тях. В крайни случаи предприемачът може да реализира по-голяма печалба в 
случай на отказ от договора, отколкото при неговото изпълнение.

Изменение 302
Серджо Гаетано Коферати
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
пътуващият може да развали договора, 
преди изпълнението на туристическия 
пакет да е започнало, срещу заплащане 
на подходяща неустойка на 
организатора. В договора могат да 
бъдат предвидени разумни по размер 
стандартни такси за разваляне на 
договора, изчислени с оглед на момента, 
в който се прави развалянето, и в 
зависимост от обичайните икономии на 
разходи и приходите, които се 
реализират вследствие на предлагането 
на въпросните пътнически услуги по 
други канали. При липса на стандартни 
такси за разваляне на договора 
размерът на неустойката 
съответства на цената на 
туристическия пакет, от която се 
приспадат спестените от 
организатора разходи.

1. Държавите членки гарантират, че 
пътуващият може да развали договора, 
преди изпълнението на туристическия 
пакет да е започнало. Може да се 
изиска заплащане на подходяща 
неустойка на организатора. В такъв 
случай в договора се предвиждат 
разумни по размер стандартни такси за 
разваляне на договора, изчислени с 
оглед на момента, в който се прави 
развалянето, и в зависимост от 
обичайните икономии на разходи и 
приходите, които се реализират 
вследствие на предлагането на 
въпросните пътнически услуги по други 
канали. Тези стандартни такси за 
разваляне на договора са разумни и в 
никакъв случай не надхвърлят 
понесените от организатора разходи, 
които не биха били възстановими 
вследствие на развалянето на 
договора.

Or. en

Изменение 303
Анна Хед

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Пътуващият има право да развали 
договора преди започване на 
изпълнението на туристическия пакет, 
без да дължи неустойка, в случай на
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, настъпило в мястото на 
дестинацията или в непосредствена 
близост до него, което засяга 

2. Пътуващият има право да развали 
договора преди започване на 
изпълнението на туристическия пакет, 
без да дължи неустойка, ако той/тя 
изпитат непредотвратимо събитие от 
извънреден характер, като болест, 
инцидент или смърт в семейството, 
или ако това събитие настъпи в 
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значително туристическия пакет. мястото на дестинацията или в 
непосредствена близост до него, което 
засяга значително туристическия пакет.

Or. sv

Изменение 304
Oтмар Карас

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Пътуващият има право да развали 
договора преди започване на 
изпълнението на туристическия пакет, 
без да дължи неустойка, в случай на 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, настъпило в мястото на 
дестинацията или в непосредствена 
близост до него, което засяга 
значително туристическия пакет.

2. Пътуващият има право да развали 
договора преди започване на 
изпълнението на туристическия пакет, 
без да дължи неустойка, в случай на 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, настъпило в мястото на 
дестинацията, или на път към него или
в непосредствена близост до него, което 
засяга значително туристическия пакет
и поради това организаторът трябва 
да внесе значителни промени в 
съществени части от договора за 
пакетно туристическо пътуване.

Or. de

Обосновка

Непредотвратимо събитие от извънреден характер може да настъпи и на път от 
дома на пътуващия до мястото на туристическата дестинация, което може да 
доведе до внасяне на значителни промени в договора за туристическото пътуване.

Изменение 305
Илдико Гал-Пелц

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Пътуващият има право да развали 
договора преди започване на 

2. Пътуващият има право да развали 
договора преди започване на 
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изпълнението на туристическия пакет, 
без да дължи неустойка, в случай на 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, настъпило в мястото на 
дестинацията или в непосредствена 
близост до него, което засяга 
значително туристическия пакет.

изпълнението на туристическия пакет, 
без да дължи неустойка, в случай на 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, настъпило в мястото на 
дестинацията или в непосредствена 
близост до него, което засяга 
значително туристическия пакет. Счита 
се, че е налице непредотвратимо 
събитие от извънреден характер, 
когато надеждна и публично 
достъпна информация, например 
препоръки, изготвени от органите на 
държава членка, съветват да не се 
пътува до съответната дестинация.

Or. en

Изменение 306
Пабло Ариас Ечеверия, Луис де Грандес Паскуал, Роса Естарас Ферагут

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Пътуващият има право да развали 
договора преди започване на 
изпълнението на туристическия пакет, 
без да дължи неустойка, в случай на 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, настъпило в мястото на 
дестинацията или в непосредствена 
близост до него, което засяга 
значително туристическия пакет.

2. Пътуващият има право да развали 
договора преди започване на 
изпълнението на туристическия пакет, 
без да дължи неустойка, в случай на 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, настъпило в мястото на 
дестинацията или в непосредствена 
близост до него, или при лични или 
семейни обстоятелства на 
пътуващия, което засяга значително 
туристическия пакет.

Or. es

Обосновка

Изглежда уместно да се поясни, личните и семейни обстоятелства са причина, която 
може да оправдае отмяната на пътуването.

Изменение 307
Филип Жювен
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Предложение за директива
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Пътуващият има право да развали 
договора преди започване на 
изпълнението на туристическия пакет, 
без да дължи неустойка, в случай на 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, настъпило в мястото на 
дестинацията или в непосредствена 
близост до него, което засяга 
значително туристическия пакет.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Обосновка

Изменението не се отнася до версията на български език.

Изменение 308
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 10 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Пътуващите имат право да 
развалят договора преди започване на 
изпълнението на туристическия 
пакет, без да дължат неустойка, в 
случай на непредотвратимо събитие 
от извънреден характер, например 
тежко произшествие, тежко 
заболяване или смърт в семейството, 
при условие че тези инциденти са 
надлежно документирани.

Or. el
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Обосновка

Предвид факта, че организаторите имат право да отменят пакетни туристически 
пътувания в случай на непредотвратимо събитие от извънреден характер (член 10, 
параграф 3, буква б)), същото следва да се прилага и за пътуващите. 

Изменение 309
Анна Хед

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) набраният брой участници в 
туристическия пакет е по-малък от 
минималния брой, посочен в договора, и 
организаторът уведомява пътуващия за 
развалянето в определения в договора 
срок и не по-късно от 20 дни преди 
започване на изпълнението на 
туристическия пакет; или

а) набраният брой участници в 
туристическия пакет е по-малък от 
минималния брой, посочен в договора, и 
организаторът уведомява пътуващия за 
развалянето в определения в договора 
срок и не по-късно от 40 дни преди 
започване на изпълнението на 
туристическия пакет; или

Or. sv

Изменение 310
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) набраният брой участници в 
туристическия пакет е по-малък от 
минималния брой, посочен в договора, и 
организаторът уведомява пътуващия за 
развалянето в определения в договора 
срок и не по-късно от 20 дни преди 
започване на изпълнението на 
туристическия пакет; или

а) набраният брой участници в 
туристическия пакет е по-малък от 
минималния брой, посочен в договора, и 
организаторът уведомява пътуващия за 
развалянето в определения в договора 
срок и не по-късно от 30 дни преди 
започване на изпълнението на 
туристическия пакет; или

Or. en
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Изменение 311
Иво Белет

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) набраният брой участници в 
туристическия пакет е по-малък от 
минималния брой, посочен в договора, и 
организаторът уведомява пътуващия за 
развалянето в определения в договора 
срок и не по-късно от 20 дни преди 
започване на изпълнението на 
туристическия пакет; или

а) набраният брой участници в 
туристическия пакет е по-малък от 
минималния брой, посочен в договора, и 
организаторът уведомява пътуващия за 
развалянето в определения в договора 
срок и не по-късно от 14 дни преди 
започване на изпълнението на 
туристическия пакет; или

Or. nl

Обосновка

Тази стойност следва да бъде съобразена с разпоредбите относно отмяната на 
полети в изменението на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи 
правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и 
отмяна или голямо закъснение на полети и на Регламент (ЕО) № 2027/97 относно 
отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и техния 
багаж.

Изменение 312
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) организаторът е възпрепятстван да 
изпълни договора поради 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер и е уведомил пътуващия за 
развалянето без прекомерно забавяне и 
преди започване на изпълнението на 
туристическия пакет.

(Не се отнася до българския текст.)
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Or. fr

Обосновка

Изменението се отнася до версията на български език.

Изменение 313
Адам Белан

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При разваляне на договора съгласно 
параграфи 1, 2 и 3 организаторът 
възстановява всички суми, които са 
недължимо платени от пътуващия, в 
срок от четиринадесет дни.

4. При разваляне на договора съгласно 
параграфи 1, 2 и 3 организаторът 
възстановява всички суми, които са 
недължимо платени от пътуващия, в 
срок от десет работни дни.

Or. pl

Изменение 314
Пабло Ариас Ечеверия, Луис де Грандес Паскуал, Роса Естарас Ферагут

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
организаторът носи отговорност за 
извършването на пътническите 
услуги, включени в договора, 
независимо дали те се извършват от 
него или от други доставчици на услуги.

1. Държавите членки гарантират, че 
организаторите и търговците на 
дребно носят отговорност, всеки в 
рамките на своята област на 
управление на туристическия пакет, 
както и за надлежното изпълнение на 
задълженията си по договора, 
независимо дали те се извършват от 
него или от други доставчици на услуги, 
и без да се засяга правото на 
организаторите и търговците на 
дребно да упражнят правата си 
срещу тези доставчици на услуги.

Or. es
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Обосновка

Отговорността към потребителите трябва да се носи солидарно от всички 
предприятия, страни по договора, независимо дали са организатори или търговци на 
дребно, без значение на тяхната категория и съществуващите отношения между 
тях, без да се засяга правото на регресен иск от страна на тези, които носят 
отговорност пред потребителите и ползвателите срещу субекта, който е отговорен 
за неспазването или неточното изпълнение на договора, в рамките на съответната 
област на управление на пакетното туристическо пътуване.

Изменение 315
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
организаторът носи отговорност за 
извършването на пътническите услуги, 
включени в договора, независимо дали 
те се извършват от него или от други 
доставчици на услуги.

1. Държавите членки гарантират, че 
организаторът и/или търговецът на 
дребно, страна по договора, носят
отговорност пред потребителя за 
извършването на пътническите услуги, 
включени в договора, независимо дали 
те се извършват от тях или от други 
доставчици на услуги, без това да 
засяга правото на организатора и/или 
търговеца на дребно да упражни 
правата си по отношение на други 
доставчици на услуги.

Or. fr

Обосновка

Тази формулировка от Директива 90/314/ЕО дава по-голяма гъвкавост на държавите 
членки при прилагането на принципа на отговорност — туристическите агенции, 
които в някои случаи са съвместно страна по договора и по този начин поемат 
съвместна или индивидуална отговорност.

Изменение 316
Нора Бера

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
организаторът носи отговорност за 
извършването на пътническите услуги, 
включени в договора, независимо дали 
те се извършват от него или от други 
доставчици на услуги.

1. Държавите членки гарантират, че 
организаторът и/или търговецът на 
дребно носи/носят отговорност за 
извършването на пътническите услуги, 
включени в договора, независимо дали 
те се извършват от организатора и/или 
търговеца на дребно или от други 
доставчици на услуги.

Or. fr

Обосновка

От съществено значение, в интерес на потребителите, е да се признае 
отговорността на всички заинтересовани страни, за да се гарантира правилното 
изпълнение на пътническите услуги, включени в договора.

Изменение 317
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
организаторът носи отговорност за 
извършването на пътническите услуги, 
включени в договора, независимо дали 
те се извършват от него или от други 
доставчици на услуги.

1. Държавите членки гарантират, че 
организаторът и/или търговецът на 
дребно носи/носят отговорност за 
извършването на пътническите услуги, 
включени в договора, независимо дали 
те се извършват от организатора и/или 
търговеца на дребно или от други 
доставчици на услуги.

Or. en

Обосновка

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States&apos; fragmented 
market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major 
selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.
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Изменение 318
Пабло Ариас Ечеверия, Луис де Грандес Паскуал, Роса Естарас Ферагут

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорността към потребителите 
се носи солидарно от всички 
оператори, страни по договора, 
независимо дали са организатори или 
търговци на дребно, без значение 
какъв е видът предприятие и 
съществуващите отношения между 
тях, без да се засяга правото на 
регресен иск на субекта, който носи
отговорност пред потребителя срещу 
този, който е отговорен за 
неизпълнението или неточното 
изпълнение на договора в
съответната област на управление
на пакетното туристическо 
пътуване.

Or. es

Обосновка

Отговорността пред потребителите следва да се носи солидарно от всички 
предприятия, страни по договора, независимо дали са организатори или търговци на 
дребно, без значение какъв е видът предприятие и съществуващите отношения между 
тях, без да се засяга правото на регресен иск на субекта, който носи отговорност 
пред потребителите и ползвателите срещу този, който е отговорен за 
неизпълнението или неточното изпълнение на договора в съответната област на 
управление на пакетното туристическо пътуване.

Изменение 319
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако някоя от услугите не се извършва 
съгласно предвиденото в договора, 
организаторът поправя липсата на 
несъответствие, освен ако това 
действие е непропорционално.

2. Ако някоя от услугите не се извършва 
съгласно предвиденото в договора, 
организаторът поправя липсата на 
несъответствие, освен ако пътуващият 
посочва липсата на съответствие 
или последната е видима за 
организатора и поправянето ѝ е 
непропорционално, или тя се дължи 
на поведението на пътуващия.

Or. de

Обосновка

С изменението се цели уеднаквяване и съгласуваност на тези разпоредби и правила за 
намаление на цената и обезщетение за претърпени вреди (член 12, параграф 3, 
букваб)).

Изменение 320
Пабло Ариас Ечеверия, Луис де Грандес Паскуал, Роса Естарас Ферагут

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако някоя от услугите не се извършва 
съгласно предвиденото в договора, 
организаторът поправя липсата на
несъответствие, освен ако това 
действие е непропорционално.

2. Ако някоя от услугите не се извършва 
съгласно предвиденото в договора, 
организаторът и, когато е уместно, 
търговецът на дребно, всеки в 
съответната сфера на управление на 
договора, поправя липсата на
съответствие, освен ако това действие 
е непропорционално.

Or. es

Обосновка

Отговорността към потребителите трябва да се носи солидарно от всички 
предприятия, страни по договора, независимо дали са организатори или търговци на 
дребно, без значение какъв е видът предприятие и съществуващите отношения между 
тях, без да се засяга правото на регресен иск от на субекта, който носи отговорност 



AM\1013596BG.doc 147/218 PE526.125v01-00

BG

пред потребителите и ползвателите срещу този, който е отговорен за 
неизпълнението или неточното изпълнение на договора в съответната област на 
управление на пакетното туристическо пътуване.

Изменение 321
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако някоя от услугите не се извършва 
съгласно предвиденото в договора, 
организаторът поправя липсата на 
съответствие, освен ако това действие е 
непропорционално.

2. Ако някоя от услугите не се извършва 
съгласно предвиденото в договора, 
организаторът и/или търговецът на 
дребно поправя липсата на 
съответствие, освен ако това действие е 
непропорционално.

Or. en

Обосновка

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States&apos; fragmented 
market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major 
selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.

Изменение 322
Нора Бера

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако някоя от услугите не се извършва 
съгласно предвиденото в договора, 
организаторът поправя липсата на
несъответствие, освен ако това 
действие е непропорционално.

2. Ако някоя от услугите не се извършва 
съгласно предвиденото в договора, 
организаторът и/или търговецът на 
дребно поправят липсата на
съответствие, освен ако това действие 
е непропорционално.
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Or. fr

Изменение 323
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако някоя от услугите не се извършва 
съгласно предвиденото в договора, 
организаторът поправя липсата на 
съответствие, освен ако това действие 
е непропорционално.

2. Ако някоя от услугите не се извършва 
съгласно предвиденото в договора, 
организаторът поправя липсата на 
съответствие.

Or. en

Изменение 324
Пабло Ариас Ечеверия, Луис де Грандес Паскуал, Роса Естарас Ферагут

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато значителна част от услугите 
не може да бъде изпълнена съгласно 
уговореното в договора, организаторът 
предприема подходящи алтернативни 
мерки за продължаване на пакета, без 
това да е свързано с допълнителни 
разходи за пътуващия, включително 
когато връщането на пътуващия до 
началния пункт на пътуването не е 
осигурено съгласно договореното.

3. Когато значителна част от услугите,
състояща се най-малко от 20 % от 
общата договорна цена или от дадена 
основна характеристика от 
пътуването или ваканцията, не може 
да бъде изпълнена съгласно уговореното 
в договора, организаторът предприема 
подходящи алтернативни мерки за 
продължаване на пакета, без това да е 
свързано с допълнителни разходи за 
пътуващия, включително когато 
връщането на пътуващия до началния 
пункт на пътуването не е осигурено 
съгласно договореното.

Or. es
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Обосновка

Тук следва да се използва понятието за значителна част от пакетното туристическо 
пътуване, така както е предвидено в съображение 17 от предложената директива.

Изменение 325
Нора Бера

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато значителна част от услугите 
не може да бъде изпълнена съгласно 
уговореното в договора, организаторът 
предприема подходящи алтернативни 
мерки за продължаване на пакета, без 
това да е свързано с допълнителни 
разходи за пътуващия, включително 
когато връщането на пътуващия до 
началния пункт на пътуването не е 
осигурено съгласно договореното.

3. Когато значителна част от услугите 
не може да бъде изпълнена съгласно 
уговореното в договора, организаторът
и/или търговецът на дребно 
предприемат подходящи алтернативни 
мерки за продължаване на пакета, без 
това да е свързано с допълнителни 
разходи за пътуващия, включително 
когато връщането на пътуващия до
началния пункт на пътуването не е 
осигурено съгласно договореното.

Or. fr

Изменение 326
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато значителна част от услугите 
не може да бъде изпълнена съгласно 
уговореното в договора, организаторът 
предприема подходящи алтернативни 
мерки за продължаване на пакета, без 
това да е свързано с допълнителни 
разходи за пътуващия, включително 
когато връщането на пътуващия до 
началния пункт на пътуването не е 
осигурено съгласно договореното.

3. Когато значителна част от услугите 
не може да бъде изпълнена съгласно 
уговореното в договора, организаторът 
и/или търговецът на дребно
предприемат подходящи алтернативни 
мерки за продължаване на пакета, без 
това да е свързано с допълнителни 
разходи за пътуващия, включително 
когато връщането на пътуващия до 
началния пункт на пътуването не е 
осигурено съгласно договореното.
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Or. en

Обосновка

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States&apos; fragmented 
market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major 
selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.

Изменение 327
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако организаторът не е в състояние 
да предложи подходящи алтернативни 
мерки или пътуващият не приеме 
предложените алтернативни мерки, 
защото те не са съпоставими с 
уговореното в договора, и доколкото 
пакетът включва превоз на пътници, 
организаторът предоставя на 
пътуващия, без допълнителни разходи 
за последния, еквивалентен превоз до 
началния пункт на пътуването или до 
друго място, за което пътуващият е дал 
съгласие, и доколкото е приложимо, 
плаща на пътуващия обезщетение в 
съответствие с член 12.

4. Ако организаторът не е в състояние 
да предложи подходящи алтернативни 
мерки или пътуващият не приеме 
предложените алтернативни мерки, 
защото те не са съпоставими с 
уговореното в договора, и доколкото 
пакетът включва превоз на пътници, 
организаторът предоставя на 
пътуващия, без допълнителни разходи 
за последния, еквивалентен превоз до 
началния пункт на пътуването или до 
друго място, за което пътуващият е дал 
съгласие, и, ако договорените в 
договора услуги не бъдат 
предоставени, плаща на пътуващия 
обезщетение в съответствие с член 12.
Обезщетенията трябва да се 
изплащат в срок от 14 дни.

Or. de

Изменение 328
Филип Жювен
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако организаторът не е в състояние 
да предложи подходящи алтернативни 
мерки или пътуващият не приеме 
предложените алтернативни мерки, 
защото те не са съпоставими с 
уговореното в договора, и доколкото 
пакетът включва превоз на пътници,
организаторът предоставя на 
пътуващия, без допълнителни разходи 
за последния, еквивалентен превоз до 
началния пункт на пътуването или до 
друго място, за което пътуващият е дал 
съгласие, и доколкото е приложимо, 
плаща на пътуващия обезщетение в 
съответствие с член 12.

4. Ако организаторът и/или 
търговецът на дребно не са в 
състояние да предложи подходящи 
алтернативни мерки или пътуващият не 
приеме предложените алтернативни 
мерки, защото те не са съпоставими с 
уговореното в договора, и доколкото 
пакетът включва превоз на пътници,
организаторъти/или търговецът на
дребно предоставят на пътуващия, без 
допълнителни разходи за последния, 
еквивалентен превоз до началния пункт 
на пътуването или до друго място, за 
което пътуващият е дал съгласие, и 
доколкото е приложимо, плаща на 
пътуващия обезщетение в съответствие 
с член 12.

Or. en

Обосновка

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States&apos; fragmented 
market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major 
selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.

Изменение 329
Нора Бера

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако организаторът не е в състояние 
да предложи подходящи алтернативни 
мерки или пътуващият не приеме 

4. Ако организаторът и/или 
търговецът на дребно не са в 
състояние да предложи подходящи 
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предложените алтернативни мерки, 
защото те не са съпоставими с 
уговореното в договора, и доколкото 
пакетът включва превоз на пътници, 
организаторът предоставя на 
пътуващия, без допълнителни разходи 
за последния, еквивалентен превоз до 
началния пункт на пътуването или до 
друго място, за което пътуващият е дал 
съгласие, и доколкото е приложимо, 
плаща на пътуващия обезщетение в 
съответствие с член 12.

алтернативни мерки или пътуващият не 
приеме предложените алтернативни 
мерки, защото те не са съпоставими с 
уговореното в договора, и доколкото 
пакетът включва превоз на пътници, 
организаторът и/или търговецът на 
дребно предоставят на пътуващия, без 
допълнителни разходи за последния, 
еквивалентен превоз до началния пункт 
на пътуването или до друго място, за 
което пътуващият е дал съгласие, и 
доколкото е приложимо, плаща на 
пътуващия обезщетение в съответствие 
с член 12.

Or. fr

Изменение 330
Aндреас Шваб

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато поради непредотвратимо 
събитие от извънреден характер не е 
възможно да се гарантира 
навременното завръщане на 
пътуващия, организаторът не поема 
разходи за удължения престой, 
надвишаващи 100 EUR за нощувка и 
три нощувки за всеки пътуващ.

заличава се

Or. de

Обосновка

Организаторът не следва да бъде предмет на обективна отговорност на 
организатора се отхвърля, тъй като такава не съществува в други регламенти, с 
изключение на Регламента за правата на пътниците при въздушен превоз. Освен това 
тази отговорност би представлявала особена тежест за малките и средните
предприятия, които биха могли да бъдат изключени от пазара в дългосрочен план.

Изменение 331
Ханс-Петер Майер
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Предложение за директива
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато поради непредотвратимо 
събитие от извънреден характер не е 
възможно да се гарантира навременното 
завръщане на пътуващия, организаторът 
не поема разходи за удължения престой, 
надвишаващи 100 EUR за нощувка и
три нощувки за всеки пътуващ.

5. Когато поради непредотвратимо 
събитие от извънреден характер не е 
възможно да се гарантира навременното 
завръщане на пътуващия, организаторът 
не поема разходи за удължения престой, 
надвишаващ пет нощувки за всеки 
пътуващ. Организаторът следва да 
уреди настаняването. Само когато 
той самият изрично не желае или не 
е в състояние да направи това, той 
възстановява на пътуващия 
заплатените от последния нощувки. 
Това важи за не повече от 5 нощувки 
и разходи до 125 EUR на пътуващ.

Or. de

Обосновка

До 5 нощувки и разходи до 125 EUR, са определени в приетия от комисията по преводи
текст за правата на пътниците, ползващи въздушен транспорт. Първата част
обаче, предвиждаща настаняване на първо място от организатора, трябва да бъде 
добавена тук, при условие че в тези конкретни обстоятелства, за разлика от 
ситуацията с правата на пътниците, ползващи въздушен транспорт, вече е 
предоставено цялостно пътуване с включено настаняване.

Изменение 332
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато поради непредотвратимо 
събитие от извънреден характер не е 
възможно да се гарантира навременното 
завръщане на пътуващия, организаторът
не поема разходи за удължения престой, 
надвишаващи 100 EUR за нощувка и
три нощувки за всеки пътуващ.

5. Когато поради непредотвратимо 
събитие от извънреден характер не е 
възможно да се гарантира навременното 
завръщане на пътуващия, държавите 
членки гарантират, че организаторът 
поема като минимум разходите за 
удължения престой за три нощувки, в 
случай на пакетно туристическо 
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пътуване с продължителност по-
малко от 2 седмици, а в останалите 
случаи — за пет нощувки.
Организаторът трябва да уреди
настаняването в съответствие с
категорията на първоначално 
резервирания хотел.

Or. en

Изменение 333
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато поради непредотвратимо 
събитие от извънреден характер не е 
възможно да се гарантира навременното 
завръщане на пътуващия, организаторът 
не поема разходи за удължения престой, 
надвишаващи 100 EUR за нощувка и 
три нощувки за всеки пътуващ.

5. Когато поради непредотвратимо 
събитие от извънреден характер не е 
възможно да се гарантира навременното 
завръщане на пътуващия, организаторът 
поема разходи за удължения престой, в 
рамките на периода, необходим за 
връщането на пътуващия до 
началния пункт на пътуването, 
доколкото тези разходи са разумни, 
като се вземат предвид особено 
наличните възможности за 
настаняване, категорията услуги и 
настаняването, първоначално 
предвидени в договора, а също и всяка 
вреда, претърпяна от пътуващия, за 
която организаторът носи 
отговорност по силата на член 11, 
параграф 1.

Or. fr

Изменение 334
Пабло Ариас Ечеверия, Луис де Грандес Паскуал, Роса Естарас Ферагут

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5



AM\1013596BG.doc 155/218 PE526.125v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато поради непредотвратимо 
събитие от извънреден характер не е 
възможно да се гарантира навременното 
завръщане на пътуващия, организаторът 
не поема разходи за удължения престой, 
надвишаващи 100 EUR за нощувка и
три нощувки за всеки пътуващ.

5. Когато поради непредотвратимо 
събитие от извънреден характер не е 
възможно да се гарантира навременното 
завръщане на пътуващия, организаторът 
и, когато е целесъобразно, съвместно 
с търговеца на дребно, поема разходи 
за удължения престой, пропорционално 
на дневните разходи за всеки от
дните, посочени в договора за 
пакетното туристическо пътуване.

Or. es

Обосновка

Счита се, че организаторът и търговецът на дребно следва да носят солидарна
отговорност и, че при тези обстоятелства не следва да има ограничение в броя на 
нощувките на пътуващ.

Изменение 335
Малгожата Хандзлик, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато поради непредотвратимо 
събитие от извънреден характер не е 
възможно да се гарантира навременното 
завръщане на пътуващия, организаторът 
не поема разходи за удължения престой, 
надвишаващи 100 EUR за нощувка и 
три нощувки за всеки пътуващ.

5. Когато поради непредотвратимо 
събитие от извънреден характер не е 
възможно да се гарантира навременното 
завръщане на пътуващия, организаторът 
не поема разходи за удължения престой, 
надвишаващи три нощувки за всеки 
пътуващ.

Or. pl

Обосновка

Ограничаването на отговорността на организатора до три нощувки, без да се 
уточняват суми, изглежда основателно. Ограничението на отговорността до 100 
EUR и дългият процес на преразглеждане на директивата може да се окаже много 
неблагоприятно след няколко години и може на практика да направи невъзможно 
осигуряването на настаняване.



PE526.125v01-00 156/218 AM\1013596BG.doc

BG

Изменение 336
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато поради непредотвратимо 
събитие от извънреден характер не е 
възможно да се гарантира навременното 
завръщане на пътуващия, организаторът 
не поема разходи за удължения престой, 
надвишаващи 100 EUR за нощувка и 
три нощувки за всеки пътуващ.

5. Когато поради непредотвратимо 
събитие от извънреден характер не е 
възможно да се гарантира навременното 
завръщане на пътуващия, организаторът 
и/или търговецът на дребно не 
поемат разходи за удължения престой, 
надвишаващи 100 EUR за нощувка и 
три нощувки за всеки пътуващ.

Or. fr

Обосновка

Изменението се отнася до версията на български език.

Изменение 337
Нора Бера

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато поради непредотвратимо 
събитие от извънреден характер не е 
възможно да се гарантира навременното 
завръщане на пътуващия, организаторът 
не поема разходи за удължения престой, 
надвишаващи 100 EUR за нощувка и 
три нощувки за всеки пътуващ.

5. Когато поради непредотвратимо 
събитие от извънреден характер не е 
възможно да се гарантира навременното 
завръщане на пътуващия, организаторът 
и/или търговецът на дребно не 
поемат разходи за удължения престой, 
надвишаващи 100 EUR за нощувка и 
три нощувки за всеки пътуващ.

Or. fr
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Изменение 338
Илдико Гал-Пелц

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато поради непредотвратимо 
събитие от извънреден характер не е 
възможно да се гарантира навременното 
завръщане на пътуващия, организаторът
не поема разходи за удължения престой, 
надвишаващи 100 EUR за нощувка и 
три нощувки за всеки пътуващ.

5. Когато поради непредотвратимо 
събитие от извънреден характер не е 
възможно да се гарантира навременното 
завръщане на пътуващия, организаторът
оказва по искане на пътуващия 
съдействието, предвидено в член 14, 
но не поема разходи за удължения 
престой, надвишаващи 100 EUR за 
нощувка и три нощувки за всеки 
пътуващ.

Or. en

Изменение 339
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато поради непредотвратимо 
събитие от извънреден характер не е 
възможно да се гарантира навременното 
завръщане на пътуващия, организаторът
не поема разходи за удължения престой, 
надвишаващи 100 EUR за нощувка и 
три нощувки за всеки пътуващ.

5. Когато поради непредотвратимо 
събитие от извънреден характер не е 
възможно да се гарантира навременното 
завръщане на пътуващия, организаторът
и/или търговецът на дребно не поема
разходи за удължения престой, 
надвишаващи 100 EUR за нощувка и 
три нощувки за всеки пътуващ.

Or. en

Обосновка

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States&apos; fragmented 
market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major 
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selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.

Изменение 340
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато поради непредотвратимо 
събитие от извънреден характер не е 
възможно да се гарантира навременното 
завръщане на пътуващия, организаторът
не поема разходи за удължения престой, 
надвишаващи 100 EUR за нощувка и 
три нощувки за всеки пътуващ.

5. Когато поради непредотвратимо 
събитие от извънреден характер не е 
възможно да се гарантира навременното 
завръщане на пътуващия, организаторът
не поема разходи за удължения престой, 
надвишаващи 80 EUR за нощувка и три 
нощувки за всеки пътуващ.

Or. en

Изменение 341
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ограничението на разходите по 
параграф 5 не се прилага по отношение 
на лицата с ограничена подвижност 
съгласно определението в Регламент 
(ЕО) № 1107/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. 
относно правата на хората с увреждания 
и на хората с ограничена подвижност 
при пътувания с въздушен транспорт28, 
както и по отношение на 
придружаващите ги лица, бременните 
жени, децата без придружител, както и 
лицата, нуждаещи се от специална 
медицинска помощ, при условие че 

6. Ограничението на разходите по
параграф 5 не се прилага по отношение 
на лицата с ограничена подвижност 
съгласно определението в Регламент 
(ЕО) № 1107/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. 
относно правата на хората с увреждания 
и на хората с ограничена подвижност 
при пътувания с въздушен транспорт28, 
както и по отношение на 
придружаващите ги лица, бременните 
жени, децата без придружител, както и 
лицата, нуждаещи се от специална 
медицинска помощ, при условие че 
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организаторът е бил уведомен за 
особените им нужди най-малко 48 часа 
преди започване на изпълнението на 
туристическия пакет. Организаторът 
не може да се позовава на 
непредотвратимо събитие от 
извънреден характер, за да ограничи 
разходите по параграф 5, ако 
съответният доставчик на услуги за 
превоз не може да се ползва от 
такива обстоятелства съгласно 
приложимото законодателство на 
Съюза.

организаторът е бил уведомен за 
особените им нужди най-малко 48 часа 
преди започване на изпълнението на 
туристическия пакет.

__________________ __________________
28 OВ L 204, 26.7.2006, стр. 1. 28 OВ L 204, 26.7.2006, стр. 1.

Or. en

Изменение 342
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ограничението на разходите по 
параграф 5 не се прилага по 
отношение на лицата с ограничена 
подвижност съгласно определението в 
Регламент (ЕО) № 1107/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
юли 2006 г. относно правата на хората с 
увреждания и на хората с ограничена 
подвижност при пътувания с въздушен 
транспорт28, както и по отношение на 
придружаващите ги лица, бременните 
жени, децата без придружител, както и 
лицата, нуждаещи се от специална 
медицинска помощ, при условие че 
организаторът е бил уведомен за 
особените им нужди най-малко 48 часа 
преди започване на изпълнението на 
туристическия пакет. Организаторът не 
може да се позовава на 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, за да ограничи разходите по 

6. При оценяването на разходите по 
параграф 5 следва да се вземат предвид
специфичните нужди на лицата с 
ограничена подвижност съгласно 
определението в Регламент (ЕО) 
№ 1107/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно 
правата на хората с увреждания и на 
хората с ограничена подвижност при 
пътувания с въздушен транспорт28, 
както и по отношение на 
придружаващите ги лица, бременните 
жени, децата без придружител, както и 
лицата, нуждаещи се от специална 
медицинска помощ, при условие че 
организаторът е бил уведомен за 
особените им нужди най-малко 48 часа 
преди започване на изпълнението на 
туристическия пакет. Организаторът не 
може да се позовава на 
непредотвратимо събитие от извънреден 
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параграф 5, ако съответният доставчик 
на услуги за превоз не може да се 
ползва от такива обстоятелства съгласно 
приложимото законодателство на 
Съюза.

характер, за да ограничи разходите по 
параграф 5, ако съответният доставчик 
на услуги за превоз не може да се 
ползва от такива обстоятелства съгласно 
приложимото законодателство на 
Съюза.

__________________ __________________
28 OВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 1. 28 OВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 1.

Or. fr

Изменение 343
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ограничението на разходите по 
параграф 5 не се прилага по отношение 
на лицата с ограничена подвижност 
съгласно определението в Регламент 
(ЕО) № 1107/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. 
относно правата на хората с увреждания 
и на хората с ограничена подвижност 
при пътувания с въздушен транспорт28, 
както и по отношение на 
придружаващите ги лица, бременните 
жени, децата без придружител, както и 
лицата, нуждаещи се от специална 
медицинска помощ, при условие че 
организаторът е бил уведомен за 
особените им нужди най-малко 48 часа 
преди започване на изпълнението на 
туристическия пакет. Организаторът не 
може да се позовава на 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, за да ограничи разходите по 
параграф 5, ако съответният доставчик 
на услуги за превоз не може да се 
ползва от такива обстоятелства съгласно 
приложимото законодателство на 
Съюза.

6. Ограничението на разходите по 
параграф 5 не се прилага по отношение 
на лицата с ограничена подвижност 
съгласно определението в Регламент 
(ЕО) № 1107/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. 
относно правата на хората с увреждания 
и на хората с ограничена подвижност 
при пътувания с въздушен транспорт28, 
както и по отношение на 
придружаващите ги лица, бременните 
жени, децата без придружител, както и 
лицата, нуждаещи се от специална 
медицинска помощ, при условие че 
организаторът и/или търговецът на 
дребно е бил уведомен за особените им 
нужди най-малко 48 часа преди 
започване на изпълнението на 
туристическия пакет. Организаторът 
и/или търговецът на дребно не може 
да се позовава на непредотвратимо 
събитие от извънреден характер, за да 
ограничи разходите по параграф 5, ако 
съответният доставчик на услуги за 
превоз не може да се ползва от такива 
обстоятелства съгласно приложимото 
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законодателство на Съюза.
__________________ __________________
28 OВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 1. 28 OВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 1.

Or. fr

Обосновка

Изменението се отнася до версията на български език.

Изменение 344
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ограничението на разходите по 
параграф 5 не се прилага по отношение 
на лицата с ограничена подвижност 
съгласно определението в Регламент 
(ЕО) № 1107/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. 
относно правата на хората с увреждания 
и на хората с ограничена подвижност 
при пътувания с въздушен транспорт28, 
както и по отношение на 
придружаващите ги лица, бременните 
жени, децата без придружител, както и 
лицата, нуждаещи се от специална 
медицинска помощ, при условие че 
организаторът е бил уведомен за 
особените им нужди най-малко 48 часа 
преди започване на изпълнението на 
туристическия пакет. Организаторът не 
може да се позовава на 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, за да ограничи разходите по 
параграф 5, ако съответният доставчик 
на услуги за превоз не може да се 
ползва от такива обстоятелства съгласно 
приложимото законодателство на 
Съюза.

6. Ограничението на разходите по 
параграф 5 не се прилага по отношение 
на лицата с ограничена подвижност 
съгласно определението в Регламент 
(ЕО) № 1107/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. 
относно правата на хората с увреждания 
и на хората с ограничена подвижност 
при пътувания с въздушен транспорт28, 
както и по отношение на 
придружаващите ги лица, бременните 
жени, децата без придружител, както и 
лицата, нуждаещи се от специална 
медицинска помощ, при условие че 
организаторът и/или търговецът на 
дребно е бил уведомен за особените им 
нужди най-малко 48 часа преди 
започване на изпълнението на 
туристическия пакет. Организаторът
и/или търговецът на дребно не може 
да се позовава на непредотвратимо 
събитие от извънреден характер, за да 
ограничи разходите по параграф 5, ако 
съответният доставчик на услуги за 
превоз не може да се ползва от такива 
обстоятелства съгласно приложимото 
законодателство на Съюза.
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__________________ __________________
28 OВ L 204, 26.7.2006, стр. 1. 28 OВ L 204, 26.7.2006, стр. 1.

Or. en

Обосновка

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States&apos; fragmented 
market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major 
selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.

Изменение 345
Иво Белет

Предложение за директива
Член 11 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ограничението на разходите по 
параграф 5 не се прилага по отношение 
на лицата с ограничена подвижност 
съгласно определението в Регламент 
(ЕО) № 1107/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. 
относно правата на хората с увреждания 
и на хората с ограничена подвижност 
при пътувания с въздушен транспорт28, 
както и по отношение на 
придружаващите ги лица, бременните 
жени, децата без придружител, както и 
лицата, нуждаещи се от специална
медицинска помощ, при условие че 
организаторът е бил уведомен за 
особените им нужди най-малко 48 часа 
преди започване на изпълнението на 
туристическия пакет. Организаторът не 
може да се позовава на 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, за да ограничи разходите по 
параграф 5, ако съответният доставчик 
на услуги за превоз не може да се 

6. Ограничението на разходите по 
параграф 5 не се прилага по отношение 
на лицата с ограничена подвижност 
съгласно определението в Регламент 
(ЕО) № 1107/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. 
относно правата на хората с увреждания 
и на хората с ограничена подвижност 
при пътувания с въздушен транспорт28, 
както и по отношение на 
придружаващите ги лица, бременните 
жени, децата без придружител, както и 
лицата, нуждаещи се от специална 
медицинска помощ, при условие че 
организаторът е бил уведомен за 
особените им нужди по време на 
сключването на договора за 
пакетното туристическо пътуване
или, ако това не е възможно, най-
малко 48 часа преди започване на 
изпълнението на туристическия пакет. 
Организаторът не може да се позовава 
на непредотвратимо събитие от 
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ползва от такива обстоятелства съгласно 
приложимото законодателство на 
Съюза.

извънреден характер, за да ограничи 
разходите по параграф 5, ако 
съответният доставчик на услуги за 
превоз не може да се ползва от такива 
обстоятелства съгласно приложимото 
законодателство на Съюза.

__________________ __________________
28 OJ L 204, 26.7.2006 г., стр. 1. 28 OJ L 204, 26.7.2006 г., стр. 1.

Or. nl

Изменение 346
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 11 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. По отношение на загубите, 
произтичащи за потребителя от 
неизпълнението или неточното 
изпълнение на договора, държавите 
членки предприемат необходимите 
стъпки, за да гарантират, че 
организаторът и търговецът на 
дребно носят отговорност, освен ако 
такова неизпълнение или неточно 
изпълнение не е нито по тяхна вина, 
нито по вина на друг доставчик на 
услуги, тъй като:
– липсите, установени при 
изпълнението на договора, се 
приписват на пътуващия,
– такива липси се приписват на 
трето лице, което не е свързано с 
предоставянето на договорените 
услуги, и са непредвидими или 
неизбежни,
– тези липси се дължат на 
непредотвратими събития от 
извънреден характер, както е 
определено в член 3, точка (11).
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Изменение 347
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Член 11 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Правото на обезщетение на 
пътуващия съгласно Регламент (ЕО) 
№ 261/2004 е независимо от правото 
му на обезщетение съгласно 
настоящата директива. Ако 
пътуващият има право на 
обезщетение съгласно Регламент (ЕО) 
№ 261/2004 и настоящата директива, 
той има право да предявява искове по
двата правни акта, но не може по 
отношение на същите факти да 
набира права по двата правни акта, 
ако правата защитават един и същ 
интерес или имат една и съща цел.

Or. en

Изменение 348
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всеки период, през който е била
налице липса на съответствие; или

а) всеки период, през който е било
налице неизпълнение или неточно 
изпълнение на договора; или

Or. fr

Обосновка

Понятието за „липса на съответствие“ е неясно и следва да се възприеме отново 
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понятието за „неизпълнение или неточно изпълнение на договора“ от 
Директива 90/314.

Изменение 349
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Пътуващият има право да получи 
обезщетение от организатора за всички 
вреди, включително неимуществени, 
претърпени в резултат на липсата на 
съответствие с договора.

2. Пътуващият има право да получи 
обезщетение от организатора и/или 
търговеца на дребно за всички вреди, 
включително неимуществени, 
претърпени в резултат на липсата на 
съответствие с договора.

Or. en

Обосновка

Consequence of amendments tabled by Mr Philippe Juvin to article 11 (targeted maximum 
harmonisation). The current EC proposal questions the possibility left to Member States by 
the 1990 Directive to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is 
no objective reason justifying this change, which is not adapted to certain Member 
States&apos; fragmented market structures with a large number of very small businesses. 
Besides, liability is a major selling point for retailers, even more in a context of economic 
crisis and increasing competition from online traders, and creates a close relationship with 
the consumer. It furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single 
representative.

Изменение 350
Нора Бера

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Пътуващият има право да получи 
обезщетение от организатора за всички 
вреди, включително неимуществени, 
претърпени в резултат на липсата на 

2. Пътуващият има право да получи 
обезщетение от организатора и/или 
търговеца на дребно за всички вреди, 
включително неимуществени, 
претърпени в резултат на липсата на 
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съответствие с договора. съответствие с договора.

Or. fr

Изменение 351
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Пътуващият има право на 
намаление на цената в размер на 50 % 
от намалената стойност, ако 
липсата на съответствие е била 
обусловена от непредотвратимо 
събитие от извънреден характер. 
Отговорност за доказване на размера 
на намалената стойност носи 
организаторът.

Or. de

Обосновка

Тук вместо в параграф 3 пропорционалното намаление се включва във параграф 2, а не 
в параграф 3. Размерът на намалената стойност е известен само на организатора.

Изменение 352
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Пътуващият няма право на 
намаление на цената или на 
обезщетение за претърпени вреди, ако:

3. По отношение на правото на 
обезщетение за претърпени вреди,
произтичащи за потребителя от 
неизпълнението или неточното 
изпълнение на договора, държавите
членки предприемат необходимите 
стъпки, за да гарантират, че 
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организаторът и/или търговецът на 
дребно носят отговорност, освен ако 
такова неизпълнение или неточно 
изпълнение не е нито по тяхна вина, 
нито по вина на друг доставчик на 
услуги, тъй като:

Or. fr

Обосновка

Новата формулировка е неясна и може да доведе до погрешно тълкуване, което може 
да попречи на пътуващите да отстояват правата си. Следователно е необходимо да 
се възприеме отново по-точната формулировка от Директива 90/314.

Изменение 353
Констандинос Пупакис

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Пътуващият няма право на 
намаление на цената или на
обезщетение за претърпени вреди, ако:

3. Пътуващият няма право на 
обезщетение за претърпени вреди, ако:

Or. el

Изменение 354
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) организаторът докаже, че липсата на 
съответствие:

а) организаторът и/или търговецът на 
дребно докаже, че липсата на 
съответствие:

Or. en

Обосновка

Consequence of amendments tabled by Mr Philippe Juvin to article 11 (targeted maximum 
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harmonisation). The current EC proposal questions the possibility left to Member States by 
the 1990 Directive to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is 
no objective reason justifying this change, which is not adapted to certain Member 
States&apos; fragmented market structures with a large number of very small businesses. 
Besides, liability is a major selling point for retailers, even more in a context of economic 
crisis and increasing competition from online traders, and creates a close relationship with 
the consumer. It furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single 
representative.

Изменение 355
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) организаторът докаже, че липсата 
на съответствие:

а) липсата на съответствие се дължи 
на обстоятелство, посочено в член 11, 
параграф 8.

Or. en

Обосновка

Това изменение отразява промените, въведени с изменението, което предлага
въвеждането на нов член 11, параграф 8.

Изменение 356
Нора Бера

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) организаторът докаже, че липсата на 
съответствие:

а) организаторът и/или търговецът на 
дребно докажат, че липсата на 
съответствие:

Or. fr
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Изменение 357
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) се дължи на поведението на 
пътуващия,

заличава се

Or. en

Изменение 358
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) се дължи на действия на трето 
лице, несвързано с предоставянето на 
договорените услуги, и не може да се 
предвиди или избегне, или

заличава се

Or. en

Изменение 359
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) се дължи на действия на трето 
лице, несвързано с предоставянето на 
договорените услуги, и не може да се 
предвиди или избегне, или

заличава се

Or. en
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Изменение 360
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) се дължи на непредотвратимо 
събитие от извънреден характер, или

заличава се

Or. en

Изменение 361
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) се дължи на непредотвратимо 
събитие от извънреден характер, или

iii) се дължи на форсмажорни 
обстоятелства,т.е. необичайни или 
непредвидими обстоятелства извън 
контрола на страната, която се 
позовава на тях и чиито последствия 
не са могли да бъдат избегнати, дори 
ако са били положени всички усилия, 
или на събитие, което организаторът 
и/или търговецът на дребно, или 
доставчикът на услуги, дори при 
полагане на цялата дължима грижа, 
не може да бъде предвидено или 
предотвратено, или

Or. fr

Обосновка

Новата формулировка е неясна и може да доведе до погрешно тълкувание, което 
може да попречи на пътуващите да отстояват правата си. Следователно е 
необходимо да се възприеме отново по-точната формулировка от Директива 90/314.

Изменение 362
Филип Жювен
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Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) се дължи на непредотвратимо 
събитие от извънреден характер, или

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Обосновка

Изменението се отнася до версията на български език.

Изменение 363
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) се дължи на непредотвратимо 
събитие от извънреден характер, или

iii) се дължи на непредотвратимо и 
непредвидимо събитие от извънреден 
характер, или

Or. en

Изменение 364
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) пътуващият не е уведомил 
организатора без прекомерно забавяне 
за всяка липса на съответствие, 
установена от него на място, ако 
това изискване за предоставяне на 
информация е ясно и изрично 
посочено в договора и е разумно, като 
се вземат предвид обстоятелствата 

заличава се
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по случая.

Or. en

Изменение 365
Анна Хед

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) пътуващият не е уведомил 
организатора без прекомерно забавяне 
за всяка липса на съответствие, 
установена от него на място, ако 
това изискване за предоставяне на 
информация е ясно и изрично 
посочено в договора и е разумно, като 
се вземат предвид обстоятелствата 
по случая.

заличава се

Or. sv

Изменение 366
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) пътуващият не е уведомил 
организатора без прекомерно забавяне 
за всяка липса на съответствие, 
установена от него на място, ако това 
изискване за предоставяне на 
информация е ясно и изрично посочено 
в договора и е разумно, като се вземат 
предвид обстоятелствата по случая.

б) пътуващият не е уведомил 
организатора и/или търговеца на 
дребно, с изключение на случаите на 
обезщетение за телесна повреда или 
при смърт, без прекомерно забавяне за 
всяко възможно неизпълнение или 
неточно изпълнение, установено от 
него на място, ако това изискване за 
предоставяне на информация е ясно и 
изрично посочено в договора и е 
разумно, като се вземат предвид 
обстоятелствата по случая.

Or. fr
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Обосновка

Изглежда неразумно да се налага ограничение върху възможността да се упражни 
правото за обезщетение в случай на телесна повреда, като в такива случаи не е 
задължително пътуващият да е в състояние да информира организатора.

Изменение 367
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) пътуващият не е уведомил 
организатора без прекомерно забавяне
за всяка липса на съответствие, 
установена от него на място, ако това 
изискване за предоставяне на 
информация е ясно и изрично посочено 
в договора и е разумно, като се вземат 
предвид обстоятелствата по случая.

б) пътуващият не е уведомил 
организатора за всяка липса на 
съответствие, установена от него на 
място, ако това изискване за 
предоставяне на информация е ясно и 
изрично посочено в договора и е 
разумно, като се вземат предвид 
обстоятелствата по случая.

Or. en

Изменение 368
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) пътуващият не е уведомил 
организатора без прекомерно забавяне 
за всяка липса на съответствие, 
установена от него на място, ако това 
изискване за предоставяне на 
информация е ясно и изрично посочено 
в договора и е разумно, като се вземат 
предвид обстоятелствата по случая.

б) пътуващият не е уведомил 
организатора и/или търговеца на 
дребно без прекомерно забавяне за 
всяка липса на съответствие, установена 
от него на място, ако това изискване за 
предоставяне на информация е ясно и 
изрично посочено в договора и е 
разумно, като се вземат предвид 
обстоятелствата по случая.

Or. en
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Обосновка

Consequence of amendments tabled by Mr Philippe Juvin to article 11 (targeted maximum 
harmonisation). The current EC proposal questions the possibility left to Member States by 
the 1990 Directive to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is 
no objective reason justifying this change, which is not adapted to certain Member 
States&apos; fragmented market structures with a large number of very small businesses. 
Besides, liability is a major selling point for retailers, even more in a context of economic 
crisis and increasing competition from online traders, and creates a close relationship with 
the consumer. It furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single 
representative.

Изменение 369
Нора Бера

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б)пътуващият не е уведомил 
организатора без прекомерно забавяне 
за всяка липса на съответствие, 
установена от него на място, ако това 
изискване за предоставяне на 
информация е ясно и изрично посочено 
в договора и е разумно, като се вземат 
предвид обстоятелствата по случая.

б) пътуващият не е уведомил 
организатора и/или търговеца на 
дребно без прекомерно забавяне за 
всяка липса на съответствие, установена 
от него на място, ако това изискване за 
предоставяне на информация е ясно и 
изрично посочено в договора и е 
разумно, като се вземат предвид 
обстоятелствата по случая.

Or. fr

Изменение 370
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Доколкото международните 
конвенции, обвързващи Съюза, 
ограничават размера на обезщетението 
или условията, при които то се дължи от 
доставчик, извършващ услуга, която е 
част от туристически пакет, същите 

4. По отношение на вреди, различни 
от телесна повреда или смърт, в 
резултат на неизпълнение или 
неточно изпълнение на договора,
доколкото международните конвенции, 
обвързващи Съюза, ограничават размера 
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ограничения се прилагат и за 
организатора. Когато международните 
конвенции, които не са обвързващи за 
Съюза, ограничават обезщетението, 
което се дължи от доставчика на услуги, 
държавите членки могат да ограничат в 
съответен размер обезщетението, което 
трябва да се изплати от организатора. В
други случаи в договора може да се 
предвижда ограничение за 
обезщетението, което се дължи от 
организатора, при условие че това 
ограничение не се прилага за телесни 
повреди и вреди, причинени умишлено 
или в резултат на груба небрежност, 
и не възлиза на по-малко от тройния 
размер на общата цена на пакета.

на обезщетението или условията, при 
които то се дължи от доставчик, 
извършващ услуга, която е част от 
туристически пакет, същите 
ограничения се прилагат и за 
организатора. Когато международните 
конвенции, които не са обвързващи за 
Съюза, ограничават обезщетението, 
което се дължи от доставчика на услуги,
освен в случаите на телесна повреда
или при смърт, държавите членки 
могат да ограничат в съответен размер 
обезщетението, което трябва да се 
изплати от организатора. Що се отнася 
до вреди, различни от телесни 
повреди или смърт, в резултат на 
неизпълнение или неточно изпълнение 
на договора, държавите членки могат 
да разрешат ограничаване на 
обезщетението в договора, при 
условие че то не е неприемливо. 
Независимо от това ограничение, в 
договора не може да се предвижда
неприлагането на разпоредбите от 
параграфи 1—4.

Or. fr

Обосновка

Обезщетението за вреди в резултат на телесна повреда или смърт не трябва да бъде 
ограничено от разпоредбите на международни конвенции или договорни клаузи.

Изменение 371
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Доколкото международните 
конвенции, обвързващи Съюза, 
ограничават размера на обезщетението 
или условията, при които то се дължи от 
доставчик, извършващ услуга, която е 

4. Доколкото международните 
конвенции, обвързващи Съюза, 
ограничават размера на обезщетението 
или условията, при които то се дължи от 
доставчик, извършващ услуга, която е 
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част от туристически пакет, същите 
ограничения се прилагат и за 
организатора. Когато международните 
конвенции, които не са обвързващи за 
Съюза, ограничават обезщетението, 
което се дължи от доставчика на услуги, 
държавите членки могат да ограничат в 
съответен размер обезщетението, което 
трябва да се изплати от организатора. В 
други случаи в договора може да се 
предвижда ограничение за 
обезщетението, което се дължи от 
организатора, при условие че това 
ограничение не се прилага за телесни 
повреди и вреди, причинени умишлено 
или в резултат на груба небрежност, 
и не възлиза на по-малко от тройния 
размер на общата цена на пакета.

част от туристически пакет, същите 
ограничения се прилагат и за 
организатора. Когато международните 
конвенции, които не са обвързващи за 
Съюза, ограничават обезщетението, 
което се дължи от доставчика на услуги, 
държавите членки могат да ограничат в 
съответен размер обезщетението, което 
трябва да се изплати от организатора.

Or. en

Изменение 372
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Доколкото международните 
конвенции, обвързващи Съюза, 
ограничават размера на обезщетението 
или условията, при които то се дължи от 
доставчик, извършващ услуга, която е 
част от туристически пакет, същите 
ограничения се прилагат и за 
организатора. Когато международните 
конвенции, които не са обвързващи за 
Съюза, ограничават обезщетението, 
което се дължи от доставчика на услуги, 
държавите членки могат да ограничат в 
съответен размер обезщетението, което 
трябва да се изплати от организатора. В 
други случаи в договора може да се 
предвижда ограничение за 
обезщетението, което се дължи от 
организатора, при условие че това 
ограничение не се прилага за телесни 

4. Доколкото международните 
конвенции, обвързващи Съюза, 
ограничават размера на обезщетението 
или условията, при които то се дължи от 
доставчик, извършващ услуга, която е 
част от туристически пакет, същите 
ограничения се прилагат и за 
организатора. Когато международните 
конвенции, които не са обвързващи за 
Съюза, ограничават обезщетението, 
което се дължи от доставчика на услуги, 
държавите членки могат да ограничат в 
съответен размер обезщетението, което 
трябва да се изплати от организатора. В 
други случаи в договора може да се 
предвижда ограничение за 
обезщетението, което се дължи от 
организатора, при условие че това 
ограничение не се прилага за телесни 
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повреди и вреди, причинени умишлено 
или в резултат на груба небрежност, и 
не възлиза на по-малко от тройния 
размер на общата цена на пакета.

повреди или вреди, причинени 
умишлено или в резултат на груба 
небрежност, и не възлиза на по-малко от 
тройния размер на общата цена на 
пакета.

Or. de

Изменение 373
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Доколкото международните 
конвенции, обвързващи Съюза, 
ограничават размера на обезщетението 
или условията, при които то се дължи от 
доставчик, извършващ услуга, която е 
част от туристически пакет, същите 
ограничения се прилагат и за 
организатора. Когато международните 
конвенции, които не са обвързващи за 
Съюза, ограничават обезщетението, 
което се дължи от доставчика на услуги, 
държавите членки могат да ограничат в 
съответен размер обезщетението, което 
трябва да се изплати от организатора. В 
други случаи в договора може да се 
предвижда ограничение за 
обезщетението, което се дължи от 
организатора, при условие че това 
ограничение не се прилага за телесни 
повреди и вреди, причинени умишлено 
или в резултат на груба небрежност, и 
не възлиза на по-малко от тройния 
размер на общата цена на пакета.

4. Доколкото международните 
конвенции, обвързващи Съюза, 
ограничават размера на обезщетението 
или условията, при които то се дължи от 
доставчик, извършващ услуга, която е 
част от туристически пакет, същите 
ограничения се прилагат и за 
организатора и/или търговеца на 
дребно. Когато международните 
конвенции, които не са обвързващи за 
Съюза, ограничават обезщетението, 
което се дължи от доставчика на услуги, 
държавите членки могат да ограничат в 
съответен размер обезщетението, което 
трябва да се изплати от организатора 
и/или търговеца на дребно. В други 
случаи в договора може да се предвижда 
ограничение за обезщетението, което се 
дължи от организатора и/или търговеца 
на дребно, при условие че това 
ограничение не се прилага за телесни 
повреди и вреди, причинени умишлено 
или в резултат на груба небрежност, и 
не възлиза на по-малко от тройния 
размер на общата цена на пакета.

Or. en
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Обосновка

Consequence of amendments tabled by Mr Philippe Juvin to article 11 (targeted maximum 
harmonisation). The current EC proposal questions the possibility left to Member States by 
the 1990 Directive to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is 
no objective reason justifying this change, which is not adapted to certain Member 
States&apos; fragmented market structures with a large number of very small businesses. 
Besides, liability is a major selling point for retailers, even more in a context of economic 
crisis and increasing competition from online traders, and creates a close relationship with 
the consumer. It furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single 
representative.

Изменение 374
Нора Бера

Предложение за директива
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Доколкото международните 
конвенции, обвързващи Съюза, 
ограничават размера на обезщетението 
или условията, при които то се дължи от 
доставчик, извършващ услуга, която е 
част от туристически пакет, същите 
ограничения се прилагат и за 
организатора. Когато международните 
конвенции, които не са обвързващи за 
Съюза, ограничават обезщетението, 
което се дължи от доставчика на услуги, 
държавите членки могат да ограничат в 
съответен размер обезщетението, което 
трябва да се изплати от организатора. В 
други случаи в договора може да се 
предвижда ограничение за 
обезщетението, което се дължи от 
организатора, при условие че това 
ограничение не се прилага за телесни 
повреди и вреди, причинени умишлено 
или в резултат на груба небрежност, и 
не възлиза на по-малко от тройния 
размер на общата цена на пакета.

4. Доколкото международните 
конвенции, обвързващи Съюза, 
ограничават размера на обезщетението 
или условията, при които то се дължи от 
доставчик, извършващ услуга, която е 
част от туристически пакет, същите 
ограничения се прилагат и за 
организатора и/или търговеца на 
дребно. Когато международните 
конвенции, които не са обвързващи за 
Съюза, ограничават обезщетението, 
което се дължи от доставчика на услуги, 
държавите членки могат да ограничат в 
съответен размер обезщетението, което 
трябва да се изплати от организатора 
и/или търговеца на дребно. В други 
случаи в договора може да се предвижда 
ограничение за обезщетението, което се 
дължи от организатора и/или търговеца 
на дребно, при условие че това 
ограничение не се прилага за телесни 
повреди и вреди, причинени умишлено 
или в резултат на груба небрежност, и 
не възлиза на по-малко от тройния 
размер на общата цена на пакета.
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Or. fr

Изменение 375
Илдико Гал-Пелц

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Давностният срок за предявяване на 
искове по настоящия член не може да 
бъде по-кратък от една година.

6. Давностният срок за предявяване на 
искове по настоящия член не може да 
бъде по-кратък от три години.

Or. en

Обосновка

Преклузивният срок от една година, предвиден в член 12, параграф 6, е твърде кратък: 
той следва да бъде най-малко три години, за да се гарантира правото на правна 
защита на потребителя.

Изменение 376
Анна Хед

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Давностният срок за предявяване на 
искове по настоящия член не може да 
бъде по-кратък от една година.

6. Давностният срок за предявяване на 
искове по настоящия член не може да 
бъде по-кратък от три години.

Or. sv

Изменение 377
Адам Белан

Предложение за директива
Член 12 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Давностният срок за предявяване на 
искове по настоящия член не може да 
бъде по-кратък от една година.

6. Давностният срок за предявяване на 
искове по настоящия член не може да 
бъде по-кратък от една година, считано 
от датата на пристигане на 
пътуващия до мястото на 
връщането.

Or. pl

Изменение 378
Малгожата Хандзлик, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за директива
Член 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират 
възможността пътуващият да отправя 
съобщения, жалби или искания във 
връзка с изпълнението на пакета пряко 
до търговеца на дребно, чрез когото 
пакетът е закупен. Търговецът на 
дребно препраща тези съобщения, 
жалби или искания на организатора без 
прекомерно забавяне. За целите на 
изчисляването на давностните и 
преклузивните срокове получаването на 
уведомленията от търговеца на дребно 
се счита за получаване от страна на 
организатора.

Държавите членки гарантират 
възможността пътуващият да отправя 
съобщения, жалби или искания във 
връзка с изпълнението на пакета пряко 
до търговеца на дребно, чрез когото 
пакетът е закупен. Търговецът на 
дребно препраща тези съобщения, 
жалби или искания на организатора без 
прекомерно забавяне. Ако 
туристическите организатори не 
отговорят писмено на известието, 
жалбата или иска във връзка с 
изпълнението на туристическия 
пакет в срок от 30 дни от 
получаването им от оператора, се 
счита, че той ги признава за 
законосъобразни. За целите на 
изчисляването на давностните и 
преклузивните срокове получаването на 
уведомленията от търговеца на дребно 
се счита за получаване от страна на 
организатора.

Or. pl
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Обосновка

Наличието на такова изискване има мотивиращ ефект върху организаторите.

Изменение 379
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират 
навременното оказване на съдействие от 
страна на организатора на изпаднал в 
затруднение пътуващ, по-специално 
чрез:

Държавите членки гарантират 
навременното оказване на съдействие от 
страна на организатора на 
туристически пакет или на 
търговците на дребно, които 
съдействат за закупуването на 
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник, на изпаднал в 
затруднение пътуващ, по-специално 
чрез:

Or. en

Изменение 380
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират
навременното оказване на съдействие 
от страна на организатора на изпаднал в 
затруднение пътуващ, по-специално 
чрез:

Държавите членки гарантират
наличието на подходяща застраховка 
или средства за оказване на подходящо 
съдействие от страна на организатора на 
изпаднал в затруднение пътуващ, по-
специално чрез:

Or. en
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Изменение 381
Илдико Гал-Пелц

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират 
навременното оказване на съдействие от 
страна на организатора на изпаднал в 
затруднение пътуващ, по-специално 
чрез:

Държавите членки гарантират 
навременното оказване на съдействие от 
страна на организатора на изпаднал в 
затруднение пътуващ — включително 
при събитие, посочено в член 11, 
параграф 5 — по-специално чрез:

Or. en

Изменение 382
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) оказване на съдействие на пътуващия
при осъществяване на комуникации от 
разстояние и организиране на 
алтернативни пътнически услуги.

б) оказване на съдействие на пътуващия
да осъществи комуникации от 
разстояние и подпомагане на
пътуващия да намери алтернативни 
пътнически услуги.

Or. en

Обосновка

Следва да се поясни, че ако няма липса на съответствие с договора за туристическия 
пакет, отговорността на организатора е просто да съдейства за намирането на 
алтернативни пътнически услуги, а не да ги предостави или плати.

Изменение 383
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Организаторът може да изисква 
заплащането на разумна такса за такова 
съдействие, ако ситуацията се дължи на 
небрежност или умисъл от страна на 
пътуващия.

Организаторът или търговецът на 
дребно може да изисква заплащането на 
разумна такса за такова съдействие, ако 
ситуацията се дължи на небрежност или 
умисъл от страна на пътуващия. 
Таксата в никакъв случай не следва да 
надхвърля действителните разходи, 
понесени от организатора или 
търговеца на дребно.

Or. en

Изменение 384
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
установените на тяхна територия 
организатори и търговци на дребно, 
които улесняват закупуването на 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, разполагат с 
обезпечение за ефективното и бързо 
връщане на всички суми, заплатени от 
пътуващите, а доколкото е включен 
превоз на пътници – и за ефективното и 
бързо репатриране на пътуващите в 
случай на несъстоятелност.

1. Държавите членки гарантират, че 
установените на тяхна територия 
организатори разполагат с обезпечение 
за ефективното и бързо връщане на 
всички суми, заплатени от пътуващите, 
а доколкото е включен превоз на 
пътници – и за ефективното и бързо 
репатриране на пътуващите в случай на 
несъстоятелност. Търговците на дребно 
не са задължени да възстановяват 
сумите, платени директно на трети 
страни. Те обаче трябва ясно да 
посочат това в своите условия.

Or. en

Изменение 385
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
установените на тяхна територия 
организатори и търговци на дребно, 
които улесняват закупуването на 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, разполагат с 
обезпечение за ефективното и бързо 
връщане на всички суми, заплатени от 
пътуващите, а доколкото е включен 
превоз на пътници – и за ефективното и 
бързо репатриране на пътуващите в 
случай на несъстоятелност.

1. Държавите членки гарантират, че 
установените на тяхна територия 
организатори разполагат с обезпечение 
за ефективното и бързо връщане на 
всички суми, заплатени от пътуващите, 
а доколкото е включен превоз на 
пътници – и за ефективното и бързо 
репатриране на пътуващите в случай на 
несъстоятелност.

Or. en

Обосновка

Наложените задължения на търговеца са непропорционални и биха намалили 
значително мотивацията на търговците да предлагат атрактивни решения. 
Потребителите биха били санкционирани с по-малък избор и гъвкавост, и с ограничен 
достъп до оферти. Важно е да се отбележи, че в много случаи клаузата за защита 
при несъстоятелност няма да може да бъде приведена в действие: ако клиентът не 
може да бъде идентифициран, за търговците на дребно ще бъде невъзможно да 
идентифицират потребителите, които са закупили услуги посредством връзките, 
предоставени на техния уебсайт.

Изменение 386
Катрин Стайлър

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
установените на тяхна територия
организатори и търговци на дребно, 
които улесняват закупуването на 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, разполагат с 
обезпечение за ефективното и бързо 
връщане на всички суми, заплатени от 
пътуващите, а доколкото е включен 

1. Държавите членки гарантират, че 
организаторите на туристически 
пакети и търговците на дребно, които 
улесняват закупуването на комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, разполагат с обезпечение за 
ефективното и бързо връщане на всички 
суми, заплатени от пътуващите, а 
доколкото е включен превоз на 
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превоз на пътници – и за ефективното и 
бързо репатриране на пътуващите в 
случай на несъстоятелност.

пътници – и за ефективното и бързо 
репатриране на пътуващите в случай на 
несъстоятелност на организатора, 
търговеца на дребно или някой от 
доставчиците на комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник.

Or. en

Обосновка

С настоящата си формулировка, членът може да насърчи предприятията да 
създават офшорни дружества или да се установяват на територия, в която се 
прилага по-неефективен режим при несъстоятелност, в ущърб на гражданите. Това 
гарантира и че несъстоятелността се прилага и за организаторите на туристически 
пакети, а не само по отношение на свързаните пътнически услуги или комбинираните 
пътнически услуги с помощта на посредник.

Изменение 387
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
установените на тяхна територия
организатори и търговци на дребно, 
които улесняват закупуването на 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, разполагат с 
обезпечение за ефективното и бързо 
връщане на всички суми, заплатени от 
пътуващите, а доколкото е включен 
превоз на пътници – и за ефективното и 
бързо репатриране на пътуващите в 
случай на несъстоятелност.

1. Държавите членки гарантират, че
организаторите на туристически 
пакети и търговците на дребно, които 
улесняват закупуването на свързани
пътнически услуги, разполагат с 
обезпечение за ефективното и бързо 
връщане на всички суми, заплатени от 
пътуващите, а доколкото е включен 
превоз на пътници – и за ефективното и 
бързо репатриране на пътуващите в 
случай на несъстоятелност на 
организатора, търговеца на дребно 
или някой от доставчиците на 
свързани пътнически услуги.

Or. en

Изменение 388
Анна Хед
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Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
установените на тяхна територия 
организатори и търговци на дребно, 
които улесняват закупуването на 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, разполагат с 
обезпечение за ефективното и бързо 
връщане на всички суми, заплатени от 
пътуващите, а доколкото е включен 
превоз на пътници – и за ефективното и 
бързо репатриране на пътуващите в 
случай на несъстоятелност.

1. Държавите членки гарантират, че 
установените на тяхна територия 
организатори и търговци на дребно, 
които улесняват закупуването на 
пакетно туристическо пътуване и
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, разполагат с 
обезпечение за ефективното и бързо 
връщане на всички суми, заплатени от 
пътуващите, а доколкото е включен 
превоз на пътници – и за ефективното и 
бързо репатриране на пътуващите в 
случай на несъстоятелност.

Or. sv

Изменение 389
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
установените на тяхна територия 
организатори и търговци на дребно, 
които улесняват закупуването на 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, разполагат с 
обезпечение за ефективното и бързо 
връщане на всички суми, заплатени от 
пътуващите, а доколкото е включен 
превоз на пътници – и за ефективното и 
бързо репатриране на пътуващите в 
случай на несъстоятелност.

1. Държавите членки гарантират, че 
установените на тяхна територия 
организатори и/или търговци на 
дребно, в случай на туристически 
пакет, и търговци на дребно, които 
улесняват закупуването на комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, разполагат с обезпечение за 
ефективното и бързо връщане на всички 
суми, заплатени от пътуващите, а 
доколкото е включен превоз на 
пътници – и за ефективното и бързо 
репатриране на пътуващите в случай на 
несъстоятелност.

Or. en
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Обосновка

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States&apos; fragmented 
market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major 
selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.

Изменение 390
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
установените на тяхна територия 
организатори и търговци на дребно, 
които улесняват закупуването на 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, разполагат с 
обезпечение за ефективното и бързо 
връщане на всички суми, заплатени от 
пътуващите, а доколкото е включен 
превоз на пътници – и за ефективното и 
бързо репатриране на пътуващите в 
случай на несъстоятелност.

1. Държавите членки гарантират, че 
установените на тяхна територия 
организатори на туристически пакети
и търговци на дребно, които улесняват 
закупуването на комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, разполагат с обезпечение за 
ефективното и бързо връщане на всички 
суми, заплатени от пътуващите, а 
доколкото е включен превоз на 
пътници – и за ефективното и бързо 
репатриране на пътуващите в случай на 
несъстоятелност.

Or. en

Изменение 391
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За защитата при несъстоятелност по 
параграф 1 се взема под внимание 

2. За защитата при несъстоятелност по 
параграф 1 се взема под внимание 
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действителният финансов риск, свързан 
с дейността на съответния търговец. 
Пътуващите се ползват от тази защита 
независимо от своето местопребиваване, 
от мястото на отпътуване или от това 
къде са продадени туристическият 
пакет или комбинираната пътническа 
услуга с помощта на посредник.

действителният финансов риск, свързан 
с дейността на съответния търговец. 
Пътуващите се ползват от тази защита 
независимо от своето местопребиваване, 
от мястото на отпътуване или от това 
къде е продаден туристическият пакет.

Or. en

Обосновка

Наложените на търговеца задължения са непропорционални и биха намалили 
значително мотивацията на търговците да предлагат атрактивни решения. 
Потребителите биха били санкционирани с по-малък избор и гъвкавост, и с ограничен 
достъп до оферти. Важно е да се отбележи, че в много случаи клаузата за защита 
при несъстоятелност няма да може да бъде приведена в действие: ако клиентът не 
може да бъде идентифициран, за търговците на дребно ще бъде невъзможно да 
идентифицират потребителите, които са закупили услуги посредством връзките, 
предоставени на техния уебсайт.

Изменение 392
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За защитата при несъстоятелност по 
параграф 1 се взема под внимание 
действителният финансов риск, свързан 
с дейността на съответния търговец. 
Пътуващите се ползват от тази защита 
независимо от своето местопребиваване, 
от мястото на отпътуване или от това 
къде са продадени туристическият 
пакет или комбинираната пътническа 
услуга с помощта на посредник.

2. За защитата при несъстоятелност по 
параграф 1 се взема под внимание 
действителният финансов риск, свързан 
с дейността на съответния търговец. 
Пътуващите се ползват от тази защита 
независимо от своето местопребиваване, 
от мястото на отпътуване или от това 
къде е продаден туристическият пакет.

Or. en

Изменение 393
Ема Маккларкин
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Предложение за директива
Член 15 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Защитата при несъстоятелност 
по параграф 1 следва да е достатъчна, 
за да отговори на изискванията на 
настоящата директива, при условие 
че е ефективна във всички разумно 
предвидими обстоятелства.

Or. en

Обосновка

Защитата при несъстоятелност следва да бъде достатъчна и да не надхвърля 
гаранцията за изпълнение на неограничени изисквания, разходите за които биха могли 
да се прехвърлят на потребителя.

Изменение 394
Ема Маккларкин

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Когато е целесъобразно, защитата 
при несъстоятелност по параграф 1 
може да предвижда изпълнението на 
договори, съставляващи 
туристически пакети или свързани 
пътнически услуги, а не 
възстановяване на плащанията.

Or. en

Изменение 395
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки признават, че 
всяка защита при несъстоятелност, 
получена от организатор или търговец 
на дребно, който улеснява 
закупуването на комбинирана 
пътническа услуга с помощта на 
посредник, съгласно разпоредбите на 
държавата членка на установяване, 
транспониращи член 15, отговаря на 
изискванията на собствените им 
национални разпоредби за 
транспониране на член 15.

1. Държавите членки признават, че 
всяка защита при несъстоятелност, 
получена от организатор съгласно 
разпоредбите на държавата членка на 
установяване, транспониращи член 15, 
отговаря на изискванията на 
собствените им национални разпоредби 
за транспониране на член 15.

Or. en

Обосновка

Приложното поле на Директивата за пакетните туристически пътувания следва да 
се ограничи до комбинации от пътнически услуги, които представляват туристически 
пакет. Въвеждането на новото понятие „комбинирана пътническа услуга с помощта 
на посредник“ в настоящата директива би могло да окаже неблагоприятно
въздействие върху потребителите и предприятията, като създаде правна 
несигурност и внесе объркване сред потребителите и доставчиците на пътнически 
услуги.

Изменение 396
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки признават, че 
всяка защита при несъстоятелност, 
получена от организатор или търговец 
на дребно, който улеснява 
закупуването на комбинирана 
пътническа услуга с помощта на 
посредник, съгласно разпоредбите на 
държавата членка на установяване, 
транспониращи член 15, отговаря на 
изискванията на собствените им 

1. Държавите членки признават, че 
всяка защита при несъстоятелност, 
получена от организатор съгласно 
разпоредбите на държавата членка на 
установяване, транспониращи член 15, 
отговаря на изискванията на 
собствените им национални разпоредби 
за транспониране на член 15.
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национални разпоредби за 
транспониране на член 15.

Or. en

Изменение 397
Иво Белет

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки признават, че 
всяка защита при несъстоятелност, 
получена от организатор или търговец 
на дребно, който улеснява закупуването 
на комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник, съгласно 
разпоредбите на държавата членка на 
установяване, транспониращи член 15, 
отговаря на изискванията на 
собствените им национални разпоредби 
за транспониране на член 15.

1. Държавите членки признават, че 
всяка защита при несъстоятелност, 
получена от организатор или търговец 
на дребно, който улеснява закупуването 
на комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник, съгласно 
разпоредбите на държавата членка на 
установяване, транспониращи член 15, 
отговаря на изискванията на 
собствените им разпоредби за 
транспониране на член 15.

Or. nl

Обосновка

Държавите членки ще транспонират настоящата директива на различни 
административни равнища в зависимост от държавната структура.

Изменение 398
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки признават, че 
всяка защита при несъстоятелност, 
получена от организатор или търговец 
на дребно, който улеснява закупуването 
на комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник, съгласно 

1. Държавите членки признават, че 
всяка защита при несъстоятелност, 
получена от организатор и/или 
търговец на дребно в случай на 
туристически пакет, или търговец на 
дребно, който улеснява закупуването на 
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разпоредбите на държавата членка на 
установяване, транспониращи член 15, 
отговаря на изискванията на 
собствените им национални разпоредби 
за транспониране на член 15.

комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник, съгласно 
разпоредбите на държавата членка на 
установяване, транспониращи член 15, 
отговаря на изискванията на 
собствените им национални разпоредби 
за транспониране на член 15.

Or. en

Обосновка

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States&apos; fragmented 
market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major 
selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.

Изменение 399
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията следва да изготви 
последователна формула за 
обвързване на държавите членки, за 
да се гарантира еднаквост и да се 
предотврати практиката за търсене 
на по-изгодни варианти за сигурност в 
рамките на Съюза. Следва да се 
проведат консултации със 
заинтересованите страни по 
отношение на начина, по който да се 
изчисли тази формула.

Or. en

Обосновка

Прилагането на последователна формула за обвързване на държавите членки би 
гарантирало еднаквост и би предотвратило практиката за търсене на по-изгодни 
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варианти за сигурност в рамките на ЕС. Следва да се проведат консултации със 
заинтересованите страни по отношение на начина, по който може да се изчисли тази 
формула.

Изменение 400
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки определят 
централни звена за контакт за 
улесняване на административното 
сътрудничество и надзора на 
организаторите и търговците на 
дребно, улесняващи закупуването на 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, които работят 
в различни държави членки. Те 
съобщават координатите за връзка на 
тези звена за контакт на останалите 
държави членки и на Комисията.

2. Държавите членки определят 
централни звена за контакт за 
улесняване на административното 
сътрудничество и надзора на 
организаторите, които работят в 
различни държави членки. Те съобщават 
координатите за връзка на тези звена за 
контакт на останалите държави членки и 
на Комисията.

Or. en

Обосновка

Приложното поле на Директивата за пакетните туристически пътувания следва да 
се ограничи до комбинации от пътнически услуги, които представляват туристически 
пакет. Въвеждането на новото понятие „комбинирана пътническа услуга с помощта 
на посредник“ в настоящата директива би могло да окаже неблагоприятно 
въздействие върху за потребителите и предприятията, като създаде правна 
несигурност и внесе объркване сред потребителите и доставчиците на пътнически 
услуги.

Изменение 401
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки определят 2. Държавите членки определят 



PE526.125v01-00 194/218 AM\1013596BG.doc

BG

централни звена за контакт за 
улесняване на административното 
сътрудничество и надзора на 
организаторите и търговците на 
дребно, улесняващи закупуването на 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, които работят 
в различни държави членки. Те 
съобщават координатите за връзка на 
тези звена за контакт на останалите 
държави членки и на Комисията.

централни звена за контакт за 
улесняване на административното 
сътрудничество и надзора на 
организаторите, които работят в 
различни държави членки. Те съобщават 
координатите за връзка на тези звена за 
контакт на останалите държави членки и 
на Комисията.

Or. en

Изменение 402
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки определят 
централни звена за контакт за 
улесняване на административното 
сътрудничество и надзора на 
организаторите и търговците на дребно, 
улесняващи закупуването на 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, които работят в 
различни държави членки. Те съобщават 
координатите за връзка на тези звена за 
контакт на останалите държави членки и 
на Комисията.

2. Държавите членки определят 
централни звена за контакт за 
улесняване на административното 
сътрудничество и надзора на 
организаторите и/или търговците на 
дребно в случай на туристически 
пакет, и търговците на дребно, 
улесняващи закупуването на 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, които работят в 
различни държави членки. Те съобщават 
координатите за връзка на тези звена за 
контакт на останалите държави членки и 
на Комисията.

Or. en

Обосновка

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States&apos; fragmented 
market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major 
selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
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competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.

Изменение 403
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Централните звена за контакт си 
предоставят едно на друго цялата 
необходима информация относно 
националните си режими за защита при 
несъстоятелност и се уведомяват за това 
кой е националният орган или органи, 
осигуряващ(и) защита при 
несъстоятелност на конкретен търговец, 
установен на тяхна територия. Те си 
предоставят взаимно достъп до всички 
списъци на организаторите и 
търговците на дребно, улесняващи 
закупуването на комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, които са изпълнили 
задълженията си във връзка със 
защитата при несъстоятелност.

3. Централните звена за контакт си 
предоставят едно на друго цялата 
необходима информация относно 
националните си режими за защита при 
несъстоятелност и се уведомяват за това 
кой е националният орган или органи, 
осигуряващ(и) защита при 
несъстоятелност на конкретен търговец, 
установен на тяхна територия. Те си 
предоставят взаимно достъп до всички 
списъци на организаторите, които са 
изпълнили задълженията си във връзка 
със защитата при несъстоятелност.

Or. en

Обосновка

Приложното поле на Директивата за пакетните туристически пътувания следва да 
се ограничи до комбинации от пътнически услуги, които представляват туристически 
пакет. Въвеждането на новото понятие „комбинирана пътническа услуга с помощта 
на посредник“ в настоящата директива би могло да окаже неблагоприятно
въздействие върху потребителите и предприятията, като създаде правна 
несигурност и внесе объркване сред потребителите и доставчиците на пътнически 
услуги.

Изменение 404
Йорго Хадзимаркакис
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Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Централните звена за контакт си 
предоставят едно на друго цялата 
необходима информация относно 
националните си режими за защита при 
несъстоятелност и се уведомяват за това 
кой е националният орган или органи, 
осигуряващ(и) защита при 
несъстоятелност на конкретен търговец, 
установен на тяхна територия. Те си 
предоставят взаимно достъп до всички 
списъци на организаторите и 
търговците на дребно, улесняващи 
закупуването на комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, които са изпълнили 
задълженията си във връзка със 
защитата при несъстоятелност.

3. Централните звена за контакт си 
предоставят едно на друго цялата 
необходима информация относно 
националните си режими за защита при 
несъстоятелност и се уведомяват за това 
кой е националният орган или органи, 
осигуряващ(и) защита при 
несъстоятелност на конкретен търговец, 
установен на тяхна територия. Те си 
предоставят взаимно достъп до всички 
списъци на организаторите, които са 
изпълнили задълженията си във връзка 
със защитата при несъстоятелност.

Or. en

Изменение 405
Иво Белет

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Централните звена за контакт си 
предоставят едно на друго цялата 
необходима информация относно 
националните си режими за защита 
при несъстоятелност и се уведомяват за 
това кой е националният орган или 
органи, осигуряващ(и) защита при 
несъстоятелност на конкретен търговец, 
установен на тяхна територия. Те си 
предоставят взаимно достъп до всички 
списъци на организаторите и търговците 
на дребно, улесняващи закупуването на 
комбинирани пътнически услуги с 

3. Централните звена за контакт си 
предоставят едно на друго цялата 
необходима информация относно 
техните режими за защита при 
несъстоятелност и се уведомяват за това 
кой е органът или органите, 
осигуряващ(и) защита при 
несъстоятелност на конкретен търговец, 
установен на тяхна територия. Те си 
предоставят взаимно достъп до всички 
списъци на организаторите и търговците 
на дребно, улесняващи закупуването на 
комбинирани пътнически услуги с 
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помощта на посредник, които са 
изпълнили задълженията си във връзка 
със защитата при несъстоятелност.

помощта на посредник, които са 
изпълнили задълженията си във връзка 
със защитата при несъстоятелност.

Or. nl

Обосновка

Държавите членки ще транспонират настоящата директива на различни 
административни равнища в зависимост от държавната структура.

Изменение 406
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Централните звена за контакт си 
предоставят едно на друго цялата 
необходима информация относно 
националните си режими за защита при 
несъстоятелност и се уведомяват за това 
кой е националният орган или органи, 
осигуряващ(и) защита при 
несъстоятелност на конкретен търговец, 
установен на тяхна територия. Те си 
предоставят взаимно достъп до всички 
списъци на организаторите и
търговците на дребно, улесняващи 
закупуването на комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, които са изпълнили 
задълженията си във връзка със 
защитата при несъстоятелност.

3. Централните звена за контакт си 
предоставят едно на друго цялата 
необходима информация относно 
националните си режими за защита при 
несъстоятелност и се уведомяват за това 
кой е националният орган или органи, 
осигуряващ(и) защита при 
несъстоятелност на конкретен търговец, 
установен на тяхна територия. Те си 
предоставят взаимно достъп до всички 
списъци на организаторите и/или 
търговците на дребно в случай на 
туристически пакет, и търговците на 
дребно, улесняващи закупуването на 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, които са 
изпълнили задълженията си във връзка 
със защитата при несъстоятелност.

Or. en

Обосновка

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States&apos; fragmented 
market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major 
selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
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furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.

Изменение 407
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако една държава членка има 
съмнения относно защитата при 
несъстоятелност на даден организатор 
или търговец на дребно, улесняващ 
закупуването на комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, който е установен в друга 
държава членка и извършва дейност на 
нейна територия, тя иска пояснения от 
държавата членка на установяване. 
Държавите членки отговарят на 
запитванията от други държави членки 
най-късно в срок от 15 работни дни от 
датата на получаването им.

4. Ако една държава членка има 
съмнения относно защитата при 
несъстоятелност на даден организатор, 
който е установен в друга държава 
членка и извършва дейност на нейна 
територия, тя иска пояснения от 
държавата членка на установяване. 
Държавите членки отговарят на 
запитванията от други държави членки 
най-късно в срок от 15 работни дни от 
датата на получаването им.

Or. en

Обосновка

Приложното поле на Директивата за пакетните туристически пътувания следва да 
се ограничи до комбинации от пътнически услуги, които представляват туристически 
пакет. Въвеждането на новото понятие „комбинирана пътническа услуга с помощта 
на посредник“ в настоящата директива би могло да окаже неблагоприятно 
въздействие върху потребителите и предприятията, като създаде правна 
несигурност и внесе объркване сред потребителите и доставчиците на пътнически 
услуги.

Изменение 408
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако една държава членка има 4. Ако една държава членка има 
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съмнения относно защитата при 
несъстоятелност на даден организатор 
или търговец на дребно, улесняващ 
закупуването на комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, който е установен в друга 
държава членка и извършва дейност на 
нейна територия, тя иска пояснения от 
държавата членка на установяване. 
Държавите членки отговарят на 
запитванията от други държави членки 
най-късно в срок от 15 работни дни от 
датата на получаването им.

съмнения относно защитата при 
несъстоятелност на даден организатор, 
който е установен в друга държава 
членка и извършва дейност на нейна 
територия, тя иска пояснения от 
държавата членка на установяване. 
Държавите членки отговарят на 
запитванията от други държави членки 
най-късно в срок от 15 работни дни от 
датата на получаването им.

Or. en

Изменение 409
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако една държава членка има 
съмнения относно защитата при 
несъстоятелност на даден организатор 
или търговец на дребно, улесняващ 
закупуването на комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, който е установен в друга 
държава членка и извършва дейност на 
нейна територия, тя иска пояснения от 
държавата членка на установяване. 
Държавите членки отговарят на 
запитванията от други държави членки 
най-късно в срок от 15 работни дни от 
датата на получаването им.

4. Ако една държава членка има 
съмнения относно защитата при 
несъстоятелност на даден организатор 
и/или търговец на дребно в случай на 
туристически пакет, или търговец на 
дребно, улесняващ закупуването на 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, който е 
установен в друга държава членка и 
извършва дейност на нейна територия, 
тя иска пояснения от държавата членка 
на установяване. Държавите членки 
отговарят на запитванията от други 
държави членки най-късно в срок от 15 
работни дни от датата на получаването 
им.

Or. en

Обосновка

The current EC proposal questions the possibility left to Member States by the 1990 Directive 
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to define who is liable (organiser/retailer) in case of a package. There is no objective reason 
justifying this change, which is not adapted to certain Member States&apos; fragmented 
market structures with a large number of very small businesses. Besides, liability is a major 
selling point for retailers, even more in a context of economic crisis and increasing 
competition from online traders, and creates a close relationship with the consumer. It 
furthermore simplifies procedures for the consumer, faced with a single representative.

Изменение 410
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 17 заличава се
Изисквания за предоставяне на 
информация при комбинираните 
пътнически услуги с помощта на 
посредник
Държавите членки гарантират, че 
преди пътуващият да бъде обвързан 
от какъвто и да било договор или 
съответна оферта за комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, търговецът, улесняващ 
закупуването на такива услуги, 
посочва по ясен и видим начин:
а) че всеки доставчик на услуги ще 
носи самостоятелна отговорност за 
точното изпълнение на услугата си 
по договора; и
б) че пътуващият няма да се ползва 
от никое от правата, предоставяни 
от настоящата директива само за 
пътуващите по линия на пакетни 
туристически пътувания, но в случай 
че самият търговец на дребно или
някой от доставчиците на услуги 
изпадне в несъстоятелност, ще се 
ползва от правото на връщане на 
предплатените суми и, доколкото 
превозът на пътници е включен, от 
правото на репатриране.
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Or. en

Обосновка

Терминът „комбинирани пътнически услуги с помощта на посредник“ следва да се 
премахне от директивата, за да се даде възможност на потребителите да се 
възползват докрай от инициативите на доставчиците на пътнически услуги. Това би 
било в съответствие с целта на ЕС за безпрепятствена мобилност. Също така 
следва да се отбележи, че прилагането на разпоредбите, посочени в настоящия член, 
ще бъде невъзможно в случаите, когато пътуващият, който е използвал интернет 
връзки, за да получи достъп до две услуги за дадено пътуване, го е направил, без да се 
идентифицира.

Изменение 411
Йорго Хадзимаркакис

Предложение за директива
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Член 17 заличава се
Изисквания за предоставяне на 
информация при комбинираните 
пътнически услуги с помощта на 
посредник
Държавите членки гарантират, че 
преди пътуващият да бъде обвързан 
от какъвто и да било договор или 
съответна оферта за комбинирани 
пътнически услуги с помощта на 
посредник, търговецът, улесняващ 
закупуването на такива услуги, 
посочва по ясен и видим начин:
а) че всеки доставчик на услуги ще 
носи самостоятелна отговорност за 
точното изпълнение на услугата си 
по договора; и
б) че пътуващият няма да се ползва 
от никое от правата, предоставяни 
от настоящата директива само за 
пътуващите по линия на пакетни 
туристически пътувания, но в случай 
че самият търговец на дребно или 
някой от доставчиците на услуги 
изпадне в несъстоятелност, ще се 
ползва от правото на връщане на 
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предплатените суми и, доколкото 
превозът на пътници е включен, от 
правото на репатриране.

Or. en

Изменение 412
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че преди 
пътуващият да бъде обвързан от какъвто 
и да било договор или съответна оферта 
за комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, търговецът, 
улесняващ закупуването на такива 
услуги, посочва по ясен и видим начин:

Държавите членки гарантират, че преди 
пътуващият да бъде обвързан от какъвто 
и да било договор или съответна оферта 
за комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, търговецът, 
улесняващ закупуването на такива 
услуги, посочва по ясен и видим начин 
на траен носител:

Or. en

Изменение 413
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) че пътуващият няма да се ползва от 
никое от правата, предоставяни от 
настоящата директива само за 
пътуващите по линия на пакетни 
туристически пътувания, но в случай че 
самият търговец на дребно или някой от 
доставчиците на услуги изпадне в 
несъстоятелност, ще се ползва от 
правото на връщане на предплатените 
суми и, доколкото превозът на пътници 
е включен, от правото на репатриране.

б) че пътуващият няма да се ползва от 
никое от правата, предоставяни от 
настоящата директива само за 
пътуващите по линия на пакетни 
туристически пътувания, но в случай че 
самият търговец на дребно или някой от 
доставчиците на услуги изпадне в 
несъстоятелност, ще се ползва от 
правото на връщане на предплатените 
суми, оказване на съдействие в случай 
на затруднение и, доколкото превозът 
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на пътници е включен, от правото на 
репатриране.

Or. en

Изменение 414
Mоника Холмайер

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) пътуващият има право да получи 
подробна, изготвена прозрачно 
фактура, която съдържа всички 
разходи за пътническата услуга, по-
специално разходите за промяна на 
резервация, отмяна или друга промяна 
в пътническите услуги; тази фактура 
трябва да бъде представена на 
пътуващия най-късно в началото на 
пътуването;

Or. de

Изменение 415
Бернадет Верньо

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) че потребителят се възползва 
обаче от правата, предоставени по 
силата на Директива 2011/83/ЕС, с 
изключение на предвиденото в 
настоящата директива.

Or. fr
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Обосновка

Следва да се изясни връзката с директивата по отношение на „правата на 
потребителите“, която поне частично продължава да се прилага, по-специално за 
определени пътнически услуги, които са извън обхвата на туристическия пакет или 
при договори за превоз.

Изменение 416
Mоника Холмайер

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква бб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) закупената категория при 
резервация, включително евентуално 
резервирана по-ниска категория, 
представена по прозрачен и ясно 
видим начин, както и нейната 
наличност и свързаните с нея разходи 
и условия при промяна, отмяна на 
резервация или други промени;

Or. de

Изменение 417
Mоника Холмайер

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква бв (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) наличните квоти в определена 
пътническа категория, в това число 
възможни разходи, възникващи при 
смяна с друга категория, респективно 
по-ниска категория;

Or. de
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Изменение 418
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на неспазване на параграф 1, 
буква б) от настоящия член, 
пътуващият се ползва с всички 
гаранции и права, гарантирани по 
линия на пакетните туристически 
пътувания в приложното поле на
настоящата директива.

Or. en

Изменение 419
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 17а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17a
Информация за търговеца на дребно 
във връзка с допълнителните 
пътнически услуги, резервирани в 
рамките на комбинирани пътнически 
услуги с помощта на посредник, чрез 
свързани процеси за онлайн 
резервиране
Търговците, предоставящи 
допълнителни пътнически услуги в 
рамките на комбинирани пътнически 
услуги с помощта на посредник, 
определени в член 3, параграф 5, буква 
б), гарантират, че съответният 
търговец на дребно е надлежно 
информиран за потвърдената 
резервация на допълнителни 
пътнически услуги, които заедно с 
първата пътническа услуга 
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представляват комбинирана 
пътническа услуга с помощта на 
посредник, с което пораждат 
отговорност и задължения за 
търговеца на дребно, наложени 
съгласно настоящата директива.

Or. en

Обосновка

The current proposal does not foresee an obligation of information from traders providing 
additional travel services in the framework of an ATA via linked online booking processes 
(article 3.5 (b)) to the retailer regarding the additional services booked. The retailer needs 
nonetheless to know if additional services have been booked further to the e-targeting of the 
traveller, and if so which ones, to determine whether if the combination falls under the scope 
of this Directive as ATA. Indeed, if it is the case, this will trigger the liability provisions and 
other obligations of the retailer provided by this Directive.

Изменение 420
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Член 17а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17a
Търговците, посредничещи при 
закупуването на свързани пътнически 
услуги онлайн, не следва да укриват, 
нито да предоставят по неясен, 
неразбираем, двусмислен или 
несвоевременен начин възможността 
да не се резервират допълнителни или 
спомагателни услуги. Тази 
възможност винаги следва да се 
избира предварително по 
подразбиране.

Or. en

Изменение 421
Ханс-Петер Майер
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Предложение за директива
Член -18 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -18
Непредоставяне на информация

Когато съществува право на отказ, но 
пътуващият не е бил информиран за 
това, той може да се откаже от 
договора в срок от 24 часа преди 
началото на пътуването, без това да 
поражда каквито и да било разходи за 
него.

Or. de

Изменение 422
Серджо Гаетано Коферати, Марк Тарабела

Предложение за директива
Член 18а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18a
Видим индикатор

Всеки договор за пакетно 
туристическо пътуване или 
преддоговорна информация съдържа 
ясно и видно, и на много видимо 
място, визуален зелен индикатор, 
стандартизиран на европейско 
равнище, който определя договора 
като туристически пакет.
Държавите членки гарантират, че 
търговецът, улесняващ закупуването 
на свързани пътнически услуги,
показва ясно и видно, и на много 
видимо място — преди пътуващият 
да бъде обвързан от какъвто и да било 
договор или съответна оферта за 
комбинирани пътнически услуги с 
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помощта на посредник, и като 
същевременно предоставя посочената 
в член 17 информация — визуален 
жълт индикатор, стандартизиран на 
европейско равнище, който определя 
договора като част от свързана 
пътническа услуга.
На Комисията се предоставя 
правомощието да приема технически 
стандарти в съответствие с член 18, 
буква б), за да определи тези визуални 
индикатори, след като е провела 
съответното проучване сред 
потребителите, за да избере най-
подходящите мерки за 
потребителите.

Or. en

Изменение 423
Серджо Гаетано Коферати, Марк Тарабела

Предложение за директива
Член 18б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18б
Технически стандарти

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема технически 
стандарти при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Правомощията за приемане на 
технически стандарти, посочени в 
член 18, буква а), се предоставят на 
Комисията за срок от [1 година] след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.
3. Делегираните правомощия по 
член 18а може да бъдат оттеглени по 
всяко време от Европейския 
парламент или от Съвета. С 
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решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в него 
дата. То не засяга валидността на 
техническите стандарти, които вече 
са в сила.
4. Веднага щом приеме технически 
стандарти, Комисията уведомява за 
това едновременно Европейския 
парламент и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 18, буква а), влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не е 
представил възражение в срок от 
2 месеца след уведомяването на 
Европейския парламент и Съвета за 
него, или ако преди изтичането на 
този срок, както Европейският 
парламент, така и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този период 
се удължава с [2 месеца] по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

Or. en

Изменение 424
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Член 19 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
търговец на дребно, който е приел да 
уреди резервацията за дадено пакетно 
туристическо пътуване или за 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, или който 
улеснява резервирането на такива 

Държавите членки гарантират, че 
търговец на дребно, който е приел да 
уреди резервацията за дадено пакетно 
туристическо пътуване или за 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, или който 
улеснява резервирането на такива 
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услуги, носи отговорност за всички 
грешки, възникнали в процеса на 
резервиране, освен ако те се дължат на 
действия на пътуващия или на 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер.

услуги, носи отговорност, когато не 
предава предоставената от 
организатора съгласно член 4, 
параграф 1 информация или предава 
непълна информация, или допуска 
грешки при извършване на 
резервацията. Търговецът на дребно 
не носи отговорност, когато 
грешките при извършване на 
резервацията се дължат на действия на 
пътуващия или на непредотвратимо 
събитие от извънреден характер.

Or. de

Обосновка

Това предложение за изменение е в контекста на изменението на член 4.

Изменение 425
Матео Салвини

Предложение за директива
Член 19 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
търговец на дребно, който е приел да 
уреди резервацията за дадено пакетно 
туристическо пътуване или за 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, или който 
улеснява резервирането на такива 
услуги, носи отговорност за всички 
грешки, възникнали в процеса на 
резервиране, освен ако те се дължат на 
действия на пътуващия или на 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер.

Държавите членки гарантират, че 
търговец на дребно, който е приел да 
уреди резервацията за дадено пакетно 
туристическо пътуване, носи 
отговорност за всички грешки, 
възникнали в процеса на резервиране, 
освен ако те се дължат на действия на 
пътуващия или на непредотвратимо 
събитие от извънреден характер.

Or. en

Обосновка

„Търговец на дребно, улесняващ резервирането“, който само предоставя връзка към 
уебсайта на друг доставчик, не следва да носи отговорност за процеса на резервиране 
на този втори уебсайт, върху който той най-вероятно няма контрол. Следователно 
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доставчиците на услуги, които улесняват закупуването на допълнителни пътнически 
услуги, като предоставят връзки към уебсайтовете на трета страна, не следва да 
носят отговорност за грешки в процеса на резервиране, тъй като те действат само 
като посредници, а не като организатори или търговци на дребно.

Изменение 426
Серджо Гаетано Коферати, Марк Тарабела

Предложение за директива
Член 19 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
търговец на дребно, който е приел да 
уреди резервацията за дадено пакетно 
туристическо пътуване или за 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, или който 
улеснява резервирането на такива 
услуги, носи отговорност за всички 
грешки, възникнали в процеса на 
резервиране, освен ако те се дължат на 
действия на пътуващия или на 
непредотвратимо събитие от 
извънреден характер.

Държавите членки гарантират, че 
търговец на дребно, който е приел да 
уреди резервацията за дадено пакетно 
туристическо пътуване или за 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, или който 
улеснява резервирането на такива 
услуги, носи отговорност за всички 
грешки, възникнали в процеса на 
резервиране, освен ако те се дължат на 
действия на пътуващия. В този случай 
тежестта на доказване пада върху
търговеца на дребно, който следва да 
докаже грешката на пътуващия.

Or. en

Изменение 427
Анна Хед

Предложение за директива
Член 19 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
търговец на дребно, който е приел да 
уреди резервацията за дадено пакетно 
туристическо пътуване или за 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, или който 

Държавите членки гарантират, че 
търговец на дребно, който е приел да 
уреди резервацията за дадено пакетно 
туристическо пътуване или за 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, или който 
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улеснява резервирането на такива 
услуги, носи отговорност за всички 
грешки, възникнали в процеса на 
резервиране, освен ако те се дължат на 
действия на пътуващия или на 
непредотвратимо събитие от 
извънреден характер.

улеснява резервирането на такива 
услуги, носи отговорност за всички 
грешки, възникнали в процеса на 
резервиране, освен ако те се дължат на 
действия на пътуващия. Пътуващият
има правото да променя резервация, 
ако са настъпили грешки в рамките 
на 48 часа от извършването на 
резервацията.

Or. sv

Изменение 428
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 19 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
търговец на дребно, който е приел да 
уреди резервацията за дадено пакетно 
туристическо пътуване или за 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, или който 
улеснява резервирането на такива 
услуги, носи отговорност за всички 
грешки, възникнали в процеса на 
резервиране, освен ако те се дължат на 
действия на пътуващия или на 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер.

Държавите членки гарантират, че 
организатор, който урежда 
резервацията за туристически пакет, 
или търговец на дребно, който е приел 
да уреди резервацията за дадено пакетно 
туристическо пътуване или за 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, или който 
улеснява резервирането на такива 
услуги, носи отговорност за всички 
грешки, възникнали в процеса на 
резервиране, в случай че е 
действително ангажиран в процеса 
на резервиране, освен ако те се дължат 
на действия на пътуващия или на 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер. В контекста на 
комбинирана пътническа услуга с 
помощта на посредник, основана на 
целево закупуване на допълнителни 
пътнически услуги от друг търговец 
чрез свързани процеси за онлайн 
резервиране, посочени в член 3, 
параграф 5, буква б), търговецът на 
дребно не носи отговорност за грешки 
в процеса на резервиране, 
произтичащи от грешки, допуснати 
от този търговец. В този случай 
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държавите членки гарантират, че 
търговецът, който предоставя 
допълнителните пътнически услуги, 
носи отговорност за грешките, 
допуснати в процеса на резервиране на 
тези услуги.

Or. en

Обосновка

Търговците на дребно следва да носят отговорност за грешки в резервациите, само 
когато те участват реално в процеса на резервиране. Ако, в случай на комбинирани 
пътнически услуги с помощта на посредник чрез свързани процеси за онлайн 
резервиране, основани на прехвърляне на целева информация между търговците, 
включваща дестинацията и периода на пътуване (вж. изменението на член 3, 
параграф 5, буква б)), търговецът, предоставящ допълнителните услуги, допусне 
грешки в резервацията, той следва да носи отговорност за тези грешки, а не 
търговецът на дребно, който няма контрол върху резервирането на допълнителни 
услуги.

Изменение 429
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 19 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
търговец на дребно, който е приел да 
уреди резервацията за дадено пакетно 
туристическо пътуване или за 
комбинирани пътнически услуги с 
помощта на посредник, или който 
улеснява резервирането на такива 
услуги, носи отговорност за всички 
грешки, възникнали в процеса на 
резервиране, освен ако те се дължат на 
действия на пътуващия или на 
непредотвратимо събитие от извънреден 
характер.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr
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Обосновка

Изменението се отнася до версията на български език.

Изменение 430
Ханс-Петер Майер

Предложение за директива
Член 20 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато организатор или търговец на 
дребно, съгласно членове 15 или 18, е 
платил неустойка или обезщетение, 
намалил е цената или е изпълнил други 
задължения, произтичащи от 
настоящата директива, нито 
разпоредбите на директивата, нито 
разпоредбите на националното 
законодателство могат да се 
тълкуват в смисъл, че ограничават
правото му да иска връщане на 
платеното от която и да било трета 
страна, допринесла за настъпването на 
събитието, довело до плащането на 
неустойката или обезщетението, до 
намаляването на цената или 
изпълнението на други задължения.

1. Когато организатор или търговец на 
дребно, съгласно членове 15 или 18, е 
платил неустойка или обезщетение, 
намалил е цената или е изпълнил други 
задължения, произтичащи за него или 
нея от настоящата директива,
държавите членки гарантират, че
организаторът или търговецът на 
дребно има правото да иска връщане на 
платеното от която и да било трета 
страна, допринесла за настъпването на 
събитието, довело до плащането на 
неустойката или обезщетението, до 
намаляването на цената или 
изпълнението на друго задължение.

2. Правото на обезщетение, посочено 
в параграф 1, включва и правото на 
организаторите и търговците на 
дребно да искат обезщетение от 
доставчиците на пътнически услуги, 
когато даден организатор или 
търговец на дребно е задължен да 
заплати обезщетение на даден 
пътуващ съгласно настоящата 
директива, а същевременно 
пътуващият има право на 
обезщетение съгласно друго 
приложимо законодателство на 
Съюза, включително, но без да се 
ограничава до, Регламент (ЕО) 
№ 261/2004 и Регламент (ЕО) 
№ 1371/2007. Това право на 
обезщетение не може да бъде 
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ограничено в договор.
3. Държавите членки гарантират, че 
всички ограничения на правото на 
обезщетение по параграф 1 са разумни 
и пропорционални, в съответствие с 
приложимото национално 
законодателство.

Or. en

Обосновка

В този член няма яснота по отношение на това дали признава правото на 
организаторите да искат обезщетение или не. Следователно той може да се тълкува 
по два различни начина. От една страна, разпоредбата би могла да се тълкува като 
признаване на това право, като подробностите остават в компетентността на 
националното законодателство. От друга страна, разпоредбата би могла да се 
тълкува просто като защита на избора, направен на национално равнище, за да се 
определи дали и до каква степен съществува такова право. Предлаганото изменение 
пояснява, че това право:

– съществува за организаторите в националното законодателство

– съществува, когато даден пътник също може да поиска обезщетение съгласно друго 
законодателство на ЕС.

Изменение 431
Филип Жювен

Предложение за директива
Член 20 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато организатор или търговец на 
дребно, съгласно членове 15 или 18, е 
платил неустойка или обезщетение, 
намалил е цената или е изпълнил други 
задължения, произтичащи от 
настоящата директива, нито 
разпоредбите на директивата, нито 
разпоредбите на националното 
законодателство могат да се 
тълкуват в смисъл, че ограничават
правото му да иска връщане на 
платеното от която и да било трета 

Когато организатор или търговец на 
дребно, съгласно членове 11, 12, 15 или 
18, е платил неустойка или 
обезщетение, намалил е цената или е 
изпълнил други задължения, 
произтичащи от настоящата директива, 
държавите членки гарантират, че 
той има право да иска връщане на 
платеното от която и да било трета 
страна, допринесла за настъпването на 
събитието, довело до плащането на 
неустойката или обезщетението, до 
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страна, допринесла за настъпването на 
събитието, довело до плащането на 
неустойката или обезщетението, до 
намаляването на цената или 
изпълнението на други задължения.

намаляването на цената или 
изпълнението на други задължения.

Or. en

Обосновка

Although the current proposal is dedicated to B2C relations, it is nonetheless essential to 
underline that packages/assisted travel arrangements can be impacted by events/decisions 
triggered by third parties (eg. bankruptcy of an air carrier, cancellation of flights, etc.). The 
revision of the 1990 Directive should be the opportunity to reinforce this aspect of B2B 
relations and oblige Member States to include appropriate and accessible means of redress 
for the organiser and the retailer concerned against third parties. The addition to articles 11 
and 12 reflects the proposal put forward by Mr Philippe Juvin regarding targeted full 
harmonisation.

Изменение 432
Иво Белет

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Пътуващите не могат да се отказват 
от правата, предоставени им от 
националните мерки за транспониране 
на настоящата директива.

2. Пътуващите не могат да се отказват 
от правата, предоставени им от 
мерките за транспониране на 
настоящата директива.

Or. nl

Обосновка

Държавите членки ще транспонират настоящата директива на различни 
административни равнища в зависимост от държавната структура.

Изменение 433
Серджо Гаетано Коферати

Предложение за директива
Член 22 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки осигуряват 
наличието на подходящи и ефективни 
средства за гарантиране на спазването 
на настоящата директива.

Държавите членки осигуряват 
наличието на подходящи и ефективни 
средства за гарантиране на спазването 
на настоящата директива.

Освен това държавите членки 
осигуряват наличието на подходящи 
механизми, за да се гарантира, че не 
се прилагат никакви подвеждащи 
практики от страна на търговците 
или организаторите, по-специално 
създаване на очаквания у 
потребителя, че разполага с права и 
гаранции, които не са предвидени в 
договор.

Or. en

Изменение 434
Иво Белет

Предложение за директива
Член 23 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки въвеждат разпоредби 
относно санкциите, които 
правоприлагащите органи могат да 
налагат на търговците за нарушаване на 
националните разпоредби, приети 
съгласно настоящата директива, и 
вземат всички необходими мерки за 
гарантиране, че тези разпоредби се 
прилагат. Предвидените санкции трябва 
да бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

Държавите членки въвеждат разпоредби 
относно санкциите, които 
правоприлагащите органи могат да 
налагат на търговците за нарушаване на 
разпоредбите, приети съгласно 
настоящата директива, и вземат всички 
необходими мерки за гарантиране, че 
тези разпоредби се прилагат. 
Предвидените санкции трябва да бъдат 
ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

Or. nl

Обосновка

Държавите членки ще транспонират настоящата директива на различни 
административни равнища в зависимост от държавната структура.
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Изменение 435
Малгожата Хандзлик, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн

Предложение за директива
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки приемат и 
публикуват не по-късно от [18 месеца 
след датата на влизане в сила на 
настоящата директива] законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, необходими, за да се 
съобразят с настоящата директива. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби.

1. Държавите членки приемат и 
публикуват не по-късно от [24 месеца 
след датата на влизане в сила на 
настоящата директива] законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, необходими, за да се 
съобразят с настоящата директива. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби.

Or. pl

Обосновка

Предложеният срок от 18 месеца за изпълнение на директивата е недостатъчен, 
като се вземат предвид ходът на законодателния процес и въздействието на 
регулирането върху стопанските субекти, които се нуждаят от време за 
адаптирането на своята дейност към новите правила. Трябва съответно да се 
удължи крайният срок за приемане на необходимото законодателство от държавите 
членки. Изменението допълва измененията на докладчика, в което се призовава за 
установяване на период от 24 месеца за всички крайни срокове.


